
Driftssikkerhed og komfort med Ferris 
græsklippere
Vej, park og anlæg ved Bornholms Regionskommune anskaffede de første Ferris græsklippere for 10 år siden. 
Siden er man gået helt over til dette mærke, og medarbejderne er begejstrede.

Det skyldes ikke mindst driftssikker-
heden og fører komforten, at Bornholms 
Regionskommune i dag ude lukkende 
anvender Ferris græs klippere til at slå 
græs i alle kommunens parker, på ude-
nomsarealer ved stadions og på andre 
større græsarealer. Det fastslår driftsled-
er for Vej, park og anlæg ved Bornholms 
Regionskommune, Peter Gjedsted.
- Vi anskaffede de første Ferris græs-
klippere i 2006.
Siden er vi gået helt over til dette mærke, 
fortæller han.

Begejstrede medarbejdere
- Vore medarbejdere er virkelig begejs-
trede for Ferris græsklipperne. Det sky-
ldes ikke mindst IS affjedringssystemet,
hvor alle fire hjul er affjedrede, forklarer
Peter Gjedsted.
- Udover at sikre vore med arbejdere en
mærkbar bedre førerkomfort betyder
den effektive IS affjedring også, at de kan 
køre en lille smule hurtigere med Ferris
maskinerne, når de slår græs. Dermed
har vi også opnået en højere klippeka-
pacitet, efter at vi er gået over til dette
mærke, påpeger driftslederen.
Han understreger, at Ferris græsklip-
perne laver et fint klippearbejde på trods 
af den højere fremkørselshastighed un-
der klipningen - bare knivene slibes cir-
ka en gang om ugen.

Klarer hele øen med seks maskiner
- Som følge af den højere klippekapa-
citet kan vi nu nøjes med seks klippere
til at klare denne type klippe opgaver på
hele øen, fortæller Peter Gjedsted.
De seks maskiner er alle samme mod-
el, nemlig Ferris ZT 5100 IS®. Fire af
maski nerne har en klippebredde på hele 
183 centimeter, mens de to andre klip-
per i en bredde på 155 centimeter.
- Flere af vore græsklippere er udstyret
med drejelige hjul foran på de under-
hængte klippeborde. Herved forebygger
vi skader på plænerne, når der drejes
med klipperne under arbejdet, siger
Peter Gjedsted.

Fungerer efter he nsigten
- Græsplænerne kan nemlig være
løse i overfladen, eksempelvis efter

tørkeperio der. De drejelige hjul fun-
gerer efter hensigten, så fremover vil vi 
have dette udstyr monteret på alle nye 
Ferris klippere, siger han.
Når klippeopgaverne på hele Bornholm 
kan klares med blot seks græsklippere, 
skyldes det ikke alene maskinernes høje 
kapacitet. Hver mand transporterer 
sin græsklipper rundt på sin egen lille 
ladbil, så transporttiden er reduceret til 
det mindst mulige. Resultatet er, at klip-
perne udnyttes godt med et minimum 
af spildtid.
Bornholms Regionskommu ne har se-
nest fået sine Ferris græsklippere leveret 
af A.P. Hellisen A/S, Aakirkeby.
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