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Se mikä erottaa meidät eduksemme kilpailijoista on sinun etunasi 
kilpailijoihin nähden.
Ferris® valmistaa ammattimaiseen maisemanhoitoon tarkoitettuja 
koneita ja laitteita, jotka auttavat sinua tekemään työsi nopeimmin ja 
vaivattomimmin. Me teemme tämän alan johtavilla innovaatioilla, 
parhaalla suorituskyvyllä ja laadulla. 

Aloitimme matkamme innovaatioihin kehittämällä ensimmäisen useilla 
patenteilla suojatun päältä ajettavien ruohonleikkurin 
jousitusjärjestelmän, joka mahdollistaa nopeamman leikkuun - 
nopeutta laskematta - jopa epätasaisessa maastossa. Olemme 
jatkaneet tämän innovaation laajentamista varustamalla paikallaan 
kääntyvän leikkurin jousituksella. Suunnittelimme jousituksen ja 
leikkuupöydän yhteistyön ja toiminnan harmoniseksi kokonaisuudeksi 
ja tuloksena on täysin kaistattomat leikkuulinjat ja kaunis, tasainen 
pinta pienemmässä ajassa. 

Perässä käveltävien leikkureiden mallistossa on myös merkittäviä uusia 
innovaatioita. Ferris toi ensimmäisenä markkinoille perässä käveltävän 
leikkurin hydrostaattisen ohjauksen ja nyt ammattilaiset voivat nauttia 

parantuneesta käytön helppoudesta ja luotettavuudesta.
Valitsetpa päältä ajettavan tai perässä käveltävän leikkurin, kaikki 
meidän mallistomme koneet ovat rakenteeltaan erittäin kestäviä niin, 
että ne kestävät hyvin päivittäistä, viikoittaista ja pitkää ammattimaista 
käyttöä. Käytämme kuuden millimetrin terästä alueilla, joihin kohdistuu 
eniten epätasaisuuksien ja kuljetuksen aiheuttamia iskuja. 
Insinöörimme suunnittelivat liikkuvat osat pitkäikäisiksi ja kestäviksi, 
joka vähentää seisonta-aikoja ja  
parantaa liiketulosta.

Jos johdat nurmikonhoidon koneiden ja ammattilaisten joukkoa  
tai olet yksityinen kiinteistön omistaja, jolla on iso pinta-ala, Ferris-
leikkurin erinomaisuus palautuu mieleesi aina, kun käynnistät sen.

Lue lisää Ferris-leikkureista osoitteessa www.FerrisMowers.eu tai liity 
mukaan keskusteluun. 

MIKSI VALITSEN FERRIS 
AMMATTILEIKURIN?

®
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PATENTOIDUN JOUSITUSTEKNIIKAN EDUT



Kokemisen arvoinen jousitus - Experience Suspension™
Oletpa ammattimainen viheralueiden hoitaja tai viikonloppukäyttäjä, Ferris® -leikkurit ja patentoitu jousitustekniikka antavat merkittävän 
parannuksen leikkuun tuottavuuteen. Nämä leikkurit on rakennettu kovimpaan työhön joustavasti sujuvalla ajolla. Suunnittelutiimimme kehitti 
järjestelmät pitäen koko ajan mlelessä käyttäjän tarpeet. Ferris-leikkurit on tehty selviytymään vaikeassa maastossa ja tekemään työnsä 
nopeammin.

Ainutlaatuinen patentoitu ominaisuus
Erinomainen ominaisuus, jossa Ferris erottuu edukseen kilpailijoista, on patentoitu IS® -jousitusjärjestelmä, joka on kaikissa Ferris-malliston 
koneissa. Ferris tarjoaa käyttäjälle suuren määrän etuja, ei ainoastaan jousitus, jotka lisäävät käyttäjän mukavuutta ja parantavat tuottavuutta. 
Ferris todella osaa asiansa!

Suurempi teho ja tuottavuus
Useat käyttäjät eivät aina huomaa, että he hidastavat nopeutta vaikeassa maastossa. Ferris IS® -jousitetulla päältä ajettavalla leikkurilla tältä 
voidaan välttyä, sillä käyttäjä voi ajaa vakionopeudella ja näin hän voi hyödyntää koneen käytettävissä olevan voiman. IS® -jousitusjärjestelmä 
on rakennettu vaimentamaan töyssyt, iskut ja tärinän, jotka vaikuttavat käyttäjään negatiivisesti. Lisääntynyt mukavuus muuttuu käyttäjän 
tyytyväisyydeksi ja lisää tuottavuutta 

Maanpinnan muotojen seuranta antaa tarkan leikkuutuloksen
Leikkuupöytä seuraa IS® -järjestelmän itsenäisen pyörän jousituksen liikettä ja epätasaisen maaston maanpinnan muotoa. Esimerkiksi, kun 
ajetaan kuopan yli, jousitus seuraa maanpinnan muotoa, minimoi maakontaktin menetyksen riskin ja maksimoi pidon ja saa aikaan tehokkaan  
ja jatkuvan leikkuun. Jousitus on hyvä etu rungon kestävyydelle, sillä se vähentää iskukuormitusta.

Ammattimaiset leikkuun asiantuntijat
Kuten teollisuudessa, missä investoinnin tuottavuus tulee yhä tärkeämmäksi, tässä on suora linkki käyttäjän mukavuuden ja maanpinnan 
seurannan sekä laadun välillä ja näillä on painoarvoa, kun hankitaan uusi laite. Ferris IS® -jousitus antaa vähemmän iskuja koneen runkoon, 
erinomaisen käyttömukavuuden, suuremman leikkuunopeuden, paremman vakauden ja pidemmän leikkurin käyttöiän. Siksi Ferris on 
ammattimainen leikkuri sinun liiketoimintaasi varten!

Mukava
Ferris’n erinomainen jousitusjärjestelmä vaimentaa iskut, jotka lisäävät käyttäjän stressiä. Lisääntynyt mukavuus muuttuu käyttäjän 
tyytyväisyydeksi ja lisää tuottavuutta 

IS® Suspension Technology is available on select models. Miten se toimii?

Patentoidussa jousitusjärjestelmässä jokainen pyörä liikkuu ylös 
ja alas itsenäisesti ja tasoittaa ajon epätasaisella nurmikolla. 
Leikkuupöytä mukautuu jousitukseen ja nousee ja laskee leikkurin 
pyörien liikkeiden mukaan. Järjestelmä eliminoi virtuaalisesti 
runkoon kohdistuvat iskut ja tuloksena on erinomainen 
käyttömukavuus, vakionopeuksinen leikkuu, vakaus ja leikkurin 
pidempi käyttöikä.

Skannaa Qr-koodi  
Katso IS® -jousitus  
työssä!
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1.  Vahvistetut etureunat suojaavat siellä, missä 
leikkuupöytä sitä eniten tarvitsee.

2.  Monilaippainen vahva teräsrakenne antaa maksimi 
lujuuden.

3.  Hihnapyörien suojat suojaavat kosteudelta ja lialta 
ja pidentävät laakerien käyttöikää.

4.  Keskipiste on sivussa, joka optimoi purkuilman 
virtausta.

5.  Viisto etureunan rakenne nostaa ruohon 
leikkuuyksikössä ennen kuin se tulee kontaktiin 
terien kanssa.

6.  Leikkuupöydän astinlauta helpottaa kuljettajan 
ohjaustilaan nousua ja poistumista. 

7. Vahvat, 6 mm paksut Marbain® -teräksiset terät.

8. Helposti irrotettava purku-/murskainyksikkö takana.

9. Vakiovarusteena Ferris-murskainterät.

1
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iCD™ LEIKKUUJÄRJESTELMÄ
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Alumiinikara
Alumiinista valettu kararunko, 

kiinnityslaipan halkaisija 113 mm,  
4 kiinnityspulttia, 25,4 mm akseli, 62 mm 
yksirivinen kuulalaakeri, laakeritiivisteet, 
metalliset pölysuojat päällä ja alla sekä 
mahdollisuus rasvata karan yläpäästä ja 

paineenvapautusventtiili.

Valurautakara
Valurautainen kararunko, kiinnityslaipan 

halkaisija 201 mm, 6 kiinnityspulttia, 25,4 
mm akseli, 62 mm yksirivinen kuulalaakeri, 

laakeritiivisteet, metalliset pölysuojat päällä ja 
alla sekä mahdollisuus rasvata karan yläpäästä 

ja paineenvapautusventtiili.

Hercules™ II -kara
Valurautainen kararunko, kiinnityslaipan 

halkaisija 257 mm, 6 kiinnityspulttia, 30,16 
mm akseli, 62 mm kaksirivinen kuulalaakeri, 
kaksoishuulitiivisteet, metalliset pölysuojat 

päällä ja alla sekä mahdollisuus rasvata karan 
yläpäästä.

3
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A

B

LEIKKUUPÖYDÄN 2-HIHNAINEN KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ

2-hihnaisen leikkuupöydän 
takuu on kolme vuotta 
(36 kuukautta) tai 300 
tuntia, kumpi ensin täyttyy. 
Takuu kattaa osat ja työn 
ensimmäisen vuoden 
ajan ja vain osat toisen ja 
kolmannen vuoden.

†Katso takuun yksityiskohdat käyttöohjeesta tai nettisivuiltamme www.ferrismowers.com.

LEIKKUUPÖYDÄN 2-HIHNAINEN KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ
Kestävä järjestelmä IS® 3200Z, IS® 2100Z ja  F210Z -malleihin, joka lisää luotettavuutta ja tuottavuutta.

A. Hihnan ohjain 
Teräsvarret estävät hihnan 
putoamisen valurautaiselta 
hihnapyörältä, joka on 
pölysuojattu ja helposti 
huollettavissa.

B. Syvään uritettu
hihnapyörä 
Hihnapyörän syvät urat 
varmistavat pehmeämmän 
kytkeytymisen ja hihnan 
putoaminen ja luistaminen on 
vähemmän todennäköistä.

C. Vahva Custom 
Optibelt® V-hihna 
Erittäin hyvä venymisvastus ja 
kulutuskestävyys erikoisprofiilin 
ansiosta, joka siirtää enemmän 
voimaa kuin perinteinen 
V-hihnan profiili.

C

KOLMEN 
VUODEN 

RAJOITETTU 
TAKUU 

HIHNOILLE



Viheralueiden ammattilaiset etsivät jatkuvasti ammattimaisia 
ruohonleikkureita, jotka parantavat tuottavuutta ja lisäävät liiketulosta. 

Tämän vaatimuksen saavuttamiseksi yhä useammat valmistajat siirtyvät 
uusimpaan tekniikkaan ja integroituihin järjestelmiin, jotka optimoivat leikkurin suorituskyvyn, vaativat vähemmän 
huoltoa ja vähentävät seisonta-aikoja. Tehokas ja luotettava Vanguard antaa voimaa tuottavuuteen.

•  Suljettu EFI-järjestelmä ja O2-sensori varmistaa 
tehokkaimman polttoaineseoksen.

•  Pienempi polttoaineen kulutus.

•  Nopeuden tunnistus antaa aina suoraan oikean 
polttoainemäärän tarpeen mukaan. 

•  Paineistettu polttoaineen syöttö höyrystää 
tehokkaasti polttoaineen.

•  Lisääntynyt teho.

•  Paremmin hallittava ja kuormitukseen mukautuva.

•  Alkoholia ja vanhentunutta polttoainetta kestävä.

•  Korkeudesta riippumaton.

•  Käynnistys ei tarvitse rikastinta.

•  Optimaalinen käynnistys kylmänä ja kuumana.

•  Huollon ohjeet ja moottorin diagnostiikka.

•  aailmanlaajuinen takuujärjestelmä.  
Saatavana yksinoikeudella Ferris- 
leikkurien Vanguard™ EFI - 
moottoreille.

9SÄHKÖINEN POLTTOAINEEN RUISKUTUS



OIL GUARD -VOITELUJÄRJESTELMÄ



* Kustannusten säästö perustuu normaaleihin 100 tunnin välein tehtävän voitelujärjestelmän huollon kustannuksiin verrattuna Oil Guard -järjestelmän 500 tunnin huoltoväliin.

†Katso takuun yksityiskohdat www.vanguardengines.com/service-support/warranty.

OILGUARD LABELS- REVISED 6/15/16

Vaivaton täyttökorkki ja integroitu 
öljynsuodatin tekevät öljynvaihdosta  
helpon, puhtaan ja nopean.

Tilava, ulkopuolinen öljysäiliö pitää  
öljyn ja moottorin viileämpänä.

Ainutlaatuinen kuivan öljytilan järjestelmä 
varmistaa voitelun kallistumisesta 
huolimatta  ja minimoi öljyn 
ylikuumenemisen. 

Lisäksi 500 tunnin huoltoväli antaa 

60% SÄÄSTÖT* 
VOITELUJÄRJESTELMÄN 
HUOLLOSSA. 
 

Jokaisella yksiköllä, joka vuosi.
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•  Pidempi öljynvaihtoväli 100 tunnista  
500 tuntiin.

•  Suurempi öljymäärä, puolet vähemmän epäpuhtauksia koko öljymäärä huomioiden.

•  Iso öljynsuodatin, tehokkaampi suodatuskyky.

•  Jatkuva moottorin voitelu koneen kallistumisen aikana (jopa 45 astetta).

•  Puhtaampi. Nopeampi ja helpompi öljynvaihto ilman työkaluja.

•  Pienemmät öljynvaihdon työkustannukset sekä vaihtosuodattimen  
ja öljyn kustannukset.

•  Vähemmän seisonta-aikoja, parempi tuottavuus.

•  Moottorin kaupallinen takuu on 3 vuotta.

•  Saatavana yksinoikeudella Ferris-leikkurien Vanguard™ EFI -moottoreille.

†



PAIKALLAAN KÄÄNTYVÄT LEIKKURIT



Ferris-leikkurin patentoitu jousitusjärjestelmä erottaa 
Ferriksen edukseen kilpailijoista.

Täysin itsenäinen jousituksen ja tehokkaiden 
moottorien ansiosta saavutetaan mukavuuden, 
suorituskyvyn ja tuottavuuden uusi taso. 
Jousitusjärjestelmä suojaa käyttäjää epätasaisessa 
maastossa ja sallii vakionopeuden pitämisen sekä 
moottorin tehon täyden hyödyntämisen.

Varustelun mahdollisuudet ovat monipuoliset diesel-  
ja bensiinimoottoreista leikkuupöydän leveyksiin  
112 cm - 183 cm (44” - 72”), jolloin voit olla varma, 
että löydät juuri sinun tarpeisiisi sopivan Ferris 
-paikallaan kääntyvän leikkurin.

Tulet hämmästymään erittäin korkeasta 
suorituskyvystä ja huippuluokan mukavuudesta.
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Päältä ajettavien takuu†

Jokaisella asiakkaalla on omat 
tarpeensa, joten Ferris on luonut 2+2 
-vuoden rajoitetun takuun. Perustakuu 
kaikille päältä ajettaville leikkureille 
on neljä vuotta (48 kuukautta) tai 500 tuntia, kumpi 
ensin täyttyy. Ensimmäisen kahden vuoden (24 
kuukauden) aikana leikkurilla ei ole tuntirajoitusta. 
Hihnojen, renkaiden, jarrupinnoitteiden ja terien takuu 
on 90 päivää.

Jousituksen takuu†

Kaikki asiakkaat, jotka hankkivat 
Ferris -päältä ajettavan leikkurin 
jousituksella varustettuna saavat 
iskunvaimentajan ja jousituksen 
komponenteille 4 vuoden (48 kuukauden) takuun ilman 
tuntirajoitusta. Tämä takuu yhdessä Ferris 2+2 -takuun 
kanssa antaa koneen jousitusjärjestelmälle kahden 
vuoden lisätakuun ilman tuntirajoitusta.  Me 
sitoudumme varmistamaan koneen suorituskyvyn, 
tuottavuuden ja kestävyyden.

†  Katso käyttöohjeesta tai kysy myyjältä takuuehtojen yksityiskodat. 
Katso moottorin käyttöohjeesta tai kysy myyjältä moottorin  
takuuehtojen yksityiskodat.

2 + 2 
VUOTTA 

RAJOITETTU 
TAKUU

4 VUODEN 
RAJOITETTU 

JOUSITUKSEN 
TAKUU



  

 

Paikallaan kääntyvien IS® 5100Z -sarjan leikkureiden dieselmoottorit takaavat ruohonleikkurien 
erinomaisen tuottavuuden. Huipputeho ja massiivinen voimansiirto pystyvät suoriutumaan kaikkein 
vaativimmassa maastossa ja erinomainen jousitusjärjestelmä lisää ajomukavuutta ja sallii suuremman 
ajonopeuden. Olemme asettaneet ruohonleikkuun kokemukselle uuden standardin. Ammattimaisten 
ruohonleikkurien sarjassa koneemme ovat ylivoimaiset ajettavuudessa ja leikkuukoneina.

33.5 hv* Caterpillar 3-sylinterinen
Nestejäähdytteinen diesel

183 cm - 72”
iCDTM  taakse purkava leikkuupöytä

* TEHO MOOTTORIN VALMISTAJAN MUKAAN.

MOOTTORI
•     Catepillar 3-sylinterinen, 

nestejäähdytteinen moottori 
antaa enemmän vääntöä matalilla 
moottorin kierroksilla ja lisää tehoa 
tarpeen mukaan.

•     Kaksiportainen ilmansuodatin.
•     Vahva kaksoispolttoainesäiliö  

28,4 litraa (yhteensä 56,8 litraa).
•     Kaksi polttoainesuodatinta antavat 

pitkäaikaisen suojan. 
•     Autoille tyypillinen konepeitto 

helpottaa huoltokohteisiin pääsyä.

HALLINTALAITTEET & 
MUKAVUUS
•      Avara kuljettajan tila, jossa on 

ergonomiset ohjauspaneelit, 
mukiteline, matkapuhelinteline,  
12 V pistoke ja säilytyslokero.

•  Taitettava suojakaari.
•   ROPS-turvarakenne ja 

itsekelautuva turvavyö.
•   Hydraulinen, jalalla käytettävä 

leikkuupöydän nostojärjestelmä.
•   Vakio deluxe-istuin korkealla 

selkänojalla ja pehmustetuilla 
kyynärnojilla.

•   Irrotettava lattialevy huollon 
helpottamiseksi.

LEIKKUUPÖYTÄ
•   Leikkuuleveys 155 cm / 183 cm  

ja iCDTM-tekniikka.
•   Leikkuukorkeus 3,8 - 15,2 cm / 

1,5” - 6” säädettävissä 0,6 cm 
porrastuksella.

•   HerculesTM II valurautaiset 
leikkuukarat, päältä voideltavat.

•   Tehdasasenteiset purku-/
murskainlaite takana ja murskainterät.

JOUISTUS / RUNKO
•   Patentoitu IS® - 

nelipyöräjousitusjärjestelmä parantaa 
huomattavasti leikkuun laatua ja 
käyttäjän mukavuutta.

•   Markkinoiden johtava 6 mm 
teräsputkirunko.

•   Itsenäiset Hydro-Gear® PW - pumput 
ja Parker TG0335 - moottorit, joissa on 
iso öljynsuodatin ja öljynjäähdytin.

•   Vankka takapuskuri suojaa 
moottoritilaa.

LISÄVARUSTEET
•     Perävaunun vetolaite.
•     Istuimen jousitus.
•     Kääntyvät umpikumipyörät.

IS® 5100Z

IS5100ZC33D61RDCE

IS5100ZC33D72RDCE

KM/H
AJONOPEUS
20

33.5 hv* Caterpillar 3-sylinterinen
Nestejäähdytteinen diesel

155 cm - 61”  
iCDTM  taakse purkava leikkuupöytä

 
MOOTTORIMALLI LEIKKUUPÖYTÄ

UP
TO

HEHTAARIA/H

2,48
PERUSTUU 80% TEHOON

UP
TO

HEHTAARIA/H

2,93
PERUSTUU 80% TEHOON

155 cm 183 cm



HerculesTM II valurautaiset 
leikkuukarat, 62 mm  
kaksiriviset kuulalaakerit, 
30,16 mm akseli ja 6- 
pulttinen 257 mm laippa.

1500 cc, 33.5 hv* Caterpillar 
(malli C1.5) dieselmoottori, 
luokkansa paras. Moottorin 
arvioidut käyttötunnit 6000 
tuntia, legendaarinen  
luotettavuus.

iCDTM-leikkuujärjestelmä, 
jossa on parempi ilmanvirtaus 
ja erinomainen leikkuun laatu, 
jotka täydentävät Ferris-linjan 
innovaatioita.

Kaksoisiskunvaimentajat  
ja kaksoisjousitus  
valurautavarsilla takana  
ja säädettävät  
iskunvaimentajat  
edessä.

Polkimella vaivattomasti 
toimiva hydraulinen  
leikkuupöydän nosto-  
ja laskujärjestelmä.

Ferris käyttää alansa johtavaa 
6 mm paksua runkoa.
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IS® 3200Z on uusinta leikkuutekniikkaa. Kehitimme huippuluokan mallistoamme ja teimme siitä vielä luotettavamman ja 
kestävämmän. Käyttöjärjestelmässä on itsenäinen, ammattilaisten Hydro-Gear® ZT-5400 Powertrain® - 
voimansiirtoakselisto, joka parantaa luotettavuutta ja lisää suorituskykyä. Isot 26” renkaat antavat paremman pidon, 
pehmeämmän ajon ja paremman suorituskyvyn hankalassa maastossa. Leikkuupöydän asennus- ja kelluntajärjestelmä 
on parannettu jäykillä teräskannattimilla, joka lisää luotettavuutta ja säädön helppoutta.

* KAIKKI TEHOT OVAT BRIGGS & STRATTON’N ILMOITUKSET MUKAISET BRUTTOTEHOT KIERROSNOPEUDELLA 3600 R/MIN SAE J1940.

MOOTTORI
•  Tehonlähteenä 37 hv* 

ilmajäähdytteinen Vanguard™ 
BIG BLOCK™ 993 cc EFI V-Twin 
-bensiinimoottori.

•  Kaksivaiheinen ilmanpuhdistaja.
•  Helppokäyttöinen öljyn tyhjennys.
•  Vahvat 21 litran 

kaksoispolttoainesäiliöt  
(yhteensä 42 litraa).

•  Vanguard Oil Guard -järjestelmä -  
pidemmät 500 tunnin 
öljynvaihtovälit.

HALLINTALAITTEET & 
MUKAVUUS
•   Ergonomiset ohjauspaneelit 

ja mukavuutta lisäävät 
polttoainemittarit, mukiteline ja 
avara ohjaamotila.

•   Erinomainen korkealla selkänojalla 
varustettu, pehmustettu istuin, 
jossa on mukavuutta lisäävät 
pehmustetut kyynärnojat ja 
pituussuuntainen etäisyyden säätö.

LEIKKUUPÖYTÄ
•  iCDTM-leikkuutekniikka ja 183 cm 

leikkuuleveys.
•  Säädettävällä polkimella toimiva 

leikkuupöydän nosto, säädettävä 
leikkuukorkeus 3,8 - 12,7 cm 0,6 
cm porrastuksella. 

•  Tehdasasenteiset purku-/
murskainlaite takana ja 
murskainterät.

•  Hercules™ II -karat ja voideltavat 
laakerit käyttöiän pidentämiseksi.

•  2-hihnainen leikkuupöydän 
käyttöjärjestelmä parantaa 
hihnojen käyttöikää ja on 
luotettavampi. 

JOUISTUS  & VOIMANSIIRTO
•   Patentoitu jousitusjärjestelmä 

tekee mahdolliseksi nopeamman 
ajon epätasaisessa maastossa 
säilyttäen hyvän leikkuun laadun ja 
tuottavuutta parantaen.

•   Vankka takapuskuri suojaa 
moottoritilaa.

•   Kaksois-Hydro-Gear® 
ZT-5400 Powertrain® - 
voimansiirtoakseleissa on 22 cm 
jäähdyttäjän tuulettimet estämässä 
ongelmien synnyn.

•   Isot, nurmikkoa säästävät 
26” renkaat lisäävät pitoa ja 
suorituskykyä.

LISÄVARUSTEET
• Perävaunun vetolaite.
• Istuimen jousitus.
• Kääntyvät umpikumipyörät.
• ROPS LED-valosarja.
• Huoltotunkki.

IS® 3200Z

IS3200ZBVE3772RDCE

KM/H
AJONOPEUS
20

37 hv* Vanguard™ BIG BLOCK™   
993 cc EFI V-Twin -bensiinimoottori ja  
Oil Guard -voitelujärjestelmä”

183 cm - 72” iCDTM 
Takaa purkava leikkuupöytä

 
MOOTTORIMALLI LEIKKUUPÖYTÄ

UP
TO

HEHTAARIA/H

2,93
PERUSTUU 80% TEHOON
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VanguardTM 993 cc BIG 
BLOCKTM EFI -moottori ja  
Oil Guard - järjestelmä 
antavat optimaalisen tehon 
ja polttoainetehokkuuden ja 
pienentävät huoltoaikaa ja 
kustannuksia.

Patentoidussa jousitus-
järjestelmässä on takana 
säädettävät iskunvaimentajat 
(kuvassa) ja edessä itsenäiset, 
säädettävät iskunvaimentajat.

Nopeasti irrotettava lattialevy 
sallii pääsyn leikkuupöydän 
yläosaan helppoa puhdistusta 
ja huoltoa varten.

HerculesTM II valurautaiset 
leikkuukarat, 62 mm  
kaksiriviset kuulalaakerit, 
30,16 mm akseli ja 6-pult-
tinen 257 mm laippa.

Poljinkäyttöinen leikkuupöydän 
nosto säädettävällä polkimella, 
leikkuukorkeuden säätö  
3,8 - 12,7 cm 6 mm  
porrastuksella.

Patentoitu ohjausjärjestelmä 
varmistaa erittäin pehmeän 
ohjauksen.

Isot 26” renkaat antavat 
paremman pidon, 
pehmeämmän ajon ja 
parantavat kumpareiden 
yli kiipeämistä.

IS®3200Z toimitetaan uudella 2-hihnaisella  
leikkuupöydällä, jossa on kolmen vuoden  
(36 kuukauden) tai 300 tunnin takuu,  
kumpi täyttyy ensin. Se kattaa osat ja työn 
ensimmäisen vuoden aikana ja vain osat  
toisen ja kolmannen vuoden aikana.

Kaksois-Hydro-Gear® ZT-5400 
Powertrain® -voimansi-
irtoakselit ovat tehokkaat ja 
kestävät.

KOLMEN 
VUODEN 

RAJOITETTU 
TAKUU 

HIHNOILLE.



 

 

 

Uusi IS® 2600Z paikallaan kääntyvien leikkureiden sarja laajentaa Ferrisin mallistoa dieselmoottoreilla, 
joiden ominaisuuksia ja etuja muilla ammattimaisilla leikkureilla ei ole. Kun insinöörimme alkoivat 
kehittää jo aiemmin hyvin menestynyttä IS® 2500Z -mallia, huomioitiin loppukäyttäjien esittämät 
toivomukset ja lopputuloksena on vahva ja loppuun asti viimeistelty kone. Tässä luokassa ei ole toista 
vastaavaa konetta, joka voisi kilpailla sen ominaisuuksien kanssa varsinkin, kun otetaan huomioon 
Ferrisin patentoima jousitusjärjestelmä. Järjestelmän ansiosta kone selviytyy kaikkein vaikeimmassa 
maastossa säilyttäen hyvän hallinna ja verrattoman ohjaustarkkuuden sekä vaimentamalla iskuja ja 
vähentäen näin kuljettajaan ja koneeseen kohdistuvaa rasitusta.

24 hv* Yanmar 3-sylinterinen  
nestejäähdytteinen dieselmoottori 

24 hv* Yanmar 3-sylinterinen  
nestejäähdytteinen dieselmoottori 

132 cm - 52” 
iCDTM  taakse purkava leikkuupöytä

155 cm - 61” 
iCDTM  taakse purkava leikkuupöytä

 
ENGINEMODEL DECK

* TEHO MOOTTORIN VALMISTAJAN MUKAAN.

MOOTTORI
•     Voimanlähteenä 24 hv Yanmar 

3-sylinterinen nestejäähdytteinen 
dieselmoottori  (EPA FINAL TIER 4 /  
Euro Stage 5 ready).

•     Vahvat kaksoispolttoainesäiliöt  
21 litraa (yhteensä 42 litraa).

•     Kaksivaiheinen ilmapuhdistaja.

HALLINTALAITTEET & 
MUKAVUUS
•   Polkimella toimiva leikkuupöydän  

nosto ja leikkuukorkeuden säätö  
yhdellä tapilla.

•   ROPS-turvarakenne ja  
itsekelautuva turvavyö.

•   Premium-luokan istuin, jossa 
on pehmustetut kyynärnojat ja 
pituussuuntainen etäisyyden säätö.

•   Irrotettava lattialevy huoltokohteisiin 
pääsyn helpottamiseksi.

LEIKKUUPÖYTÄ
•   Leikkuuleveys 132 cm ja 155 cm ja 

iCDTM-tekniikka.
•   Leikkuukorkeus 3,8 - 12,7 cm /  

1.5” - 5”; säädettävissä 0,6 cm 
porrastuksella.

•   Päältä voideltavat alumiiniset 
leikkuukarat 132 cm leikkureissa ja 
päältä voideltavat valurautaiset karat 
155 cm malleissa.

•   Tehdasasenteinen purku-/
murskauslaite takana ja murskainterät.

JOUISTUS / RUNKO
•   Patentoitu IS® nelipyöräjousituksen 

järjestelmä, joka merkittävästi 
lisää leikkuutyön laatua ja käytön 
mukavuutta.

•   Vankka takapuskuri suojaa moottoria.

LISÄVARUSTEET
•  Vetolaite.
•  ROPS LED-valosarja.
•  Kääntyvät umpikumipyörät.
•  Huoltotunkki.

IS® 2600Z

IS2600ZY24D52RDCE

IS2600ZY24D61RDCE

 

MOOTTORIMALLI LEIKKUUPÖYTÄ

KM/H
AJONOPEUS
18 UP

TO

HEHTAARIA/H

1,90
PERUSTUU 80% TEHOON

UP
TO

HEHTAARIA/H

2,23
PERUSTUU 80% TEHOON

132 cm 155 cm



Jousitusjärjestelmässä on 
takana iskunvaimentajat ja 
edessä itsenäiset säädettävät 
iskunvaimentajat.

Leikkuupöydän nosto 
säädettävällä polkimella, 
vaivaton leikkuukorkeuden 
säätö.

Tehokas Yanmar™ 3- 
sylinterinen diesel- 
moottori (malli 3TNM74F-
SAFS) täyttää EPA Final  
TIER 4 päästömääräykset 
(Euro Stage 5 valmis).

Päältä voideltava 
valurautainen leikkuukara  
(61” malli) ja päältä  
voideltava alumiininen 
leikkuukara (52” malli) 
takaavat pitkän käyttöiän.

iCDTM-leikkuujärjestelmä 
varmistaa paremman  
ilmavirran virtauksen,  
erinomaisen leikkuun  
laadun ja täydentää Ferris-
malliston innovatiivisuutta.

IS 2600Z-leikkurin lattialevy 
voidaan irrottaa nopeasti  
huollon helpottamiseksi.
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Tehtyäsi päivän töitä IS® 2100Z -paikallaan kääntyvällä leikkurilla huomaat kuinka patentoitu jousitustekniikka 
muuttaa hitaan ja pumppuisen ajon mukavaksi ja tuottavammaksi. Takaosan täysjousituksen ja etuosan itsenäisen 
jousituksen ansiosta istut istuimella turvallisesti ja voit ohjata konetta luotettavasti. Lisäetuna koneen pienempi 
kuormitus ja rasitus lisäävät leikkurin käyttöikää. Ferris iCD™ -tekniikka leikkuupöydän alla saa sinut 
tyytyväiseksi jatkuvasta, tarkasta leikkuun suorituskyvystä ja ammattimaisesta viimeistelystä. Kone on 
ammattimaisen käyttäjän tehokas suoriutuja ja kotikäyttäjän huipputuote.

28 hv* Vanguard™ 810cc EFI 
V-Twin Petrol ja Oil Guard -voitelujärjestelmä

132 cm - 52”
iCDTM  taakse purkava leikkuupöytä

 
ENGINEMODEL DECK

MOOTTORI
•  Voimanlähteenä Vanguard™ 810 cc EFI 

ilmajäähdytteinen bensiinimoottori
•  Autotekniikkaan perustuva 

suljettu sähköinen polttoaineen 
ruiskutusjärjestelmä.

•  Pienempi polttoaineen kulutus 
kaasuttajaan verrattuna.

•  Vahvat kaksoispolttoainesäiliöt  
21 litraa (yhteensä 42 litraa).

•  Kaksivaiheinen ilmanpuhdistaja lisää 
moottorin käyttöikää.

•  Vanguard Oil Guard -järjestelmä -  
pitkät öljynvaihtovälit 500 tuntia.

HALLINTALAITTEET & 
MUKAVUUS
•  Ergonomiset ohjauspaneelit, jossa 

on mukavuutta lisäävät mukiteline, 
säilytyskotelo ja polttoainemittarit.

•  Taitettava ROPS-turvakaari ja 
itsekelautuva turvavyö.

•  Taitettava istuin huoltotöiden 
helpottamiseksi.

•  Premium-luokan istuin, jossa 
on pehmustetut kyynärnojat ja 
pituussuuntainen etäisyyden säätö.

•  Irrotettava lattialevy huollon 
helpottamiseksi.

LEIKKUUPÖYTÄ
•   Leikkuuleveys 132 cm ja 155 cm ja iCD™ - 

tekniikka.
•   Leikkuupöydän nosto säädettävällä polkimella. 

Leikkuukorkeus 3,8 - 12,7 cm 6 mm 
porrastuksella.

•   Päältä voideltava valurautainen leikkuukara  
(61” malli) ja päältä voideltava alumiininen 
leikkuukara (52” malli).

•   Tehdasasenteinen purku-/murskauslaite takana  
ja murskainterät.

•   Leikkuupöydän 2-hihnainen käyttöjärjestelmä 
parantaa hihnojen käyttöikää ja luotettavuutta.

JOUISTUS / RUNKO
•   Patentoitu, itsenäinen 4-pyöräjousitusjärjestelmä.
•   Kaksois-Hydro-Gear® ZT-4400™ 

-voimansiirtoakselistossa on 21 cm 
jäähdytystuuletin, joka myös auttaa poistamaan 
pölyn ja lian.

•   Vankka takapuskuri suojaa moottoria.

LISÄVARUSTEET
•  Perävaunun vetolaite.
• Istuimen jousitus.
• ROPS LED-valosarja.
• Kääntyvät umpikumirenkaat.
• Huoltotunkki.

IS2100ZBVE2852RDCE

IS® 2100Z

 

MOOTTORIMALLI LEIKKUUPÖYTÄ

 
28 hv* Vanguard™ 810cc EFI 
V-Twin Petrol ja Oil Guard -voitelujärjestelmä

155 cm - 61” 
iCDTM  taakse purkava leikkuupöytäIS2100ZBVE2861RDCE

KM/H
AJONOPEUS
18 UP

TO

HEHTAARIA/H

1,90
PERUSTUU 80% TEHOON

UP
TO

HEHTAARIA/H

2,23
PERUSTUU 80% TEHOON

132 cm 155 cm

* KAIKKI TEHOT OVAT BRUTTOTEHOJA KIERROSNOPEUDELLA 3600 R/MIN SAE J1940 MUKAAN JA BRIGGS & STRATTON’N ILMOITUKSEN MUKAISESTI.



Patentoitu jousitusjärjestelmä, 
jossa on säädettävät  
iskunvaimentajat takana  
(kuva) ja itsenäiset, säädettävät 
iskunvaimentajat edessä.

VanguardTM 810 cc EFI  
moottori ja Oil Guard - 
järjestelmä varmistavat  
optimaalisen tehon ja 
polttoainetehokkuuden ja 
pienentävät huollon aikoja  
ja kustannuksia.

iCDTM-leikkuujärjestelmä 
varmistaa paremman  
ilmavirran virtauksen,  
erinomaisen leikkuun  
laadun ja täydentää Ferris-
malliston innovatiivisuutta.

Patentoitu ohjausjärjestelmä 
on poikkeuksellisen pehmeä 
ja tarkka.

IS®2100Z -leikkurin lattialevy 
voidaan nopeasti irrottaa 
lyhentäen aikaa ja parantaen 
huollon tekemistä.

Ammattimainen ja täysin  
huollettava Hydro-Gear®  
ZT-4400™ - 
voimansiirtoakselisto  
on tehokas ja luotettava.
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IS®2100Z -leikkurin uusi 2-hihnaisen  
leikuupöydän takuu on kolme vuotta  
(36 kuukautta) tai 300 tuntia, kumpi ensin 
täyttyy. Takuu kattaa ensimmäisen vuoden 
osat ja työn ja vain osat toisena ja  
kolmantena vuonna.

KOLMEN 
VUODEN 

RAJOITETTU 
TAKUU 

HIHNOILLE.



IS® 600Z / IS® 700Z

Jos haluat parhaan kompaktin paikallaan kääntyvän leikkurin valitse Ferris IS® 600Z tai IS® 700Z. Leikkureissa on patentoitu 
jousitustekniikka, iCDTM-leikkuupöytä, vahva Hydro-Gear® -vetojärjestelmä, juuri paikallaan kääntyvään leikkuriin tarkoitettu 
moottori ja leikkuunopeus jopa 16 km/h. Näissä leikkureissa on kaikki ominaisuudet, joilla saavutat parhaan tuottavuuden.  
IS® 600Z ja IS® 700Z selviytyvät vaikeissa olosuhteissa ja ahtaissa tiloissa varmistamalla erinomaisen ajettavuuden ja 
tuottavuuden. Nurmikon leikkaaminen vien huomattavasti vähemmän aikaa.

MOOTTORI
•     Tehonlähteenä Briggs & Stratton 

V-Twin Commercial SeriesTM 
ilmajäähdytteinen bensiinimoottori

•     Patentoitu 5-vaiheinen pölyn 
ja roskien hallintajärjestelmä 
integroidulla sykloni-
ilmanpuhdistajalla.

•     Helppokäyttöinen öljynvaihtoputki.
•     Vankka 21 litran polttoainesäiliö. 

HALLINTALAITTEET & 
MUKAVUUS
•   Polkimella toimiva nosto ja lasku 

ja leikkuukorkeuden säätö yhtä 
tappia käyttämällä.

•   ROPS-turvajärjestelmä ja 
itsekelautuva turvavyö.

•   Säädettävä jousitettu istuin js 
kyynärnojat.

•   Ergonominen ohjauspaneeli ja 
mukavuutta lisäävät mukitelinen ja 
polttoainemittari

•   Irrotettava lattialevy helpottaa 
huoltoa.

LEIKKUUPÖYTÄ
•   Työleveydet 112 cm ja 132 cm.
•    iCDTM-leikkuutekniikka (132 cm).
•  Polkimella toimiva leikkuupöydän 

nosto.
•  Leikkuukorkeus 3,8 - 11,4 cm 

(112 cm) 3,8 - 12,7 cm (132 cm).
•  Päältä voideltavat alumiiniset 

leikkuukarat.
•  Tehdasasenteinen purku-/

murskauslaite takana ja 
murskainterät.

 

 

 

27 hv* Briggs & Stratton V-Twin 
Commercial SeriesTM Petrol

132 cm - 52” 
iCDTM  taakse purkava leikkuupöytä

IS600ZB2544RDCE

IS700ZB2752RDCE

25 hv* Briggs & Stratton V-Twin  
Commercial SeriesTM Petrol

112 cm - 44” 
taakse purkava leikkuupöytä

 

MOOTTORIMALLI LEIKKUUPÖYTÄ

JOUISTUS / RUNKO
•   Patentoitu jousitusjärjestelmä 

mahdollistaa nopeamman leikkuun 
hankalassa maastossa ja tasaisen 
hyvän leikkutuloksen sekä lisää 
näin tuottavuutta.

•   Vahva takapuskuri suojaa 
moottoria.

•   Itsenäinen, ammattitason 
Hydro-Gear® ZT-3400™ 
-voimansiirtoakselistossa on 18 
cm jäähdytystuuletin, joka auttaa 
poistamaan pölyn ja lian.

LISÄVARUSTEET
•   Perävaunun vetolaite.
•  LED-etuvalosarja (IS® 600Z).
•  ROPS LED-valosarja (IS® 700Z).
•  Premium-luokan säädettävä istuin 

(IS® 700Z)
•  Kääntyvät umpikumirenkaat.
•  Huoltotunkki.

KM/H
AJONOPEUS
14

UP
TO

HEHTAARIA/H

1,30
PERUSTUU 80% TEHOON

UP
TO

HEHTAARIA/H

1,69
PERUSTUU 80% TEHOON

KM/H
AJONOPEUS
16

IS® 700ZIS® 600Z

,5

* KAIKKI TEHOT OVAT BRUTTOTEHOJA KIERROSNOPEUDELLA 3600 R/MIN SAE J1940 MUKAAN JA BRIGGS & STRATTON’N ILMOITUKSEN MUKAISESTI.
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Helposti huollettava,  
ammattitason Hydro-
Gear® ZT-3400™ -  
voimansiirtoakselistossa 
on tehokas ja kestävä.

Päältä voideltava alumiininen 
leikkuukara takaa pitkän 
käyttöiän.

Irrotettava lattialevy 
helpottaa pääsyä  
leikkuupöydän yläosaan  
ja huolto sekä puhdistus 
on vaivatonta. 

180° taittuva ROPS-turvakaari 
(Roll Over Protection Structure) 
ja itsekelautuva turvavyö.

Helposti huollettava, 
ammattitason Hydro-
Gear® ZT-3400™ 
-voimansiirtoakselistossa  
on tehokas ja kestävä.

Briggs & Stratton V-Twin 
Commercial SeriesTM -  
moottorissa on 5-vaiheinen  
pölyn ja hiukkasten 
suodatusjärjestelmä  
integroidulla  
sykloni-ilmanpuhdistajalla.

Patentoitu jousitus- ja 
ohjausjärjestelmä takaa 
mukavan ajon sekä  
pehmeän ja tarkan 
ohjauksen.

Vahva takapuskuri suojaa 
moottoria ja mahdollistaa 
helpon pääsyn  
huoltokohteisiin.



400S

400S-leikkuri on edullinen, kestävä, ammattitason tehokas ja kätevä kone, jolla leikkuu sujuu tehokkaasti. Kompaktin rakenteen 
ansiosta 400S on ketterä ahtaissa ja hankalissa tiloissa hyvän tuottavuuden säilyttäen. Suuri polttoainesäiliön tilavuus, hyvän pidon 
pitävät isot renkaat ja ammattimainen vetojärjestelmä asettavat 400S:n edelle kilpailijoitaan. Sen patentoitu iskunvaimentajajousitus 
ja keinuva, iskunvaimentajilla varustettu etuakseli takaavat käyttömukavuuden pitkinä työpäivinä. Aivan uusi TRIPLE-leikkuupöytä on 
erittäin monipuolinen. Taakse purkava, sivulle purkava ja kahden tason murskaus kuuluvat kaikki samaan pakettiin! 
Vallankumouksellinen, muunneltava leikkuupöytä antaa mahdollisuuden mukautua kaikkiin mahdollisiin olosuhteisiin.

MOOTTORI
•      Tehonlähteenä Briggs & Stratton 

V-Twin Commercial Series™ 
ilmajäähdytteinen bensiinimoottori.

•      Patentoitu 5-vaiheinen pölyn 
ja roskien hallintajärjestelmä 
integroidulla sykloni-
ilmanpuhdistajalla.

•      Helppokäyttöinen öljynvaihtoputki.
•      Vankka 21 litran polttoainesäiliö. 

HALLINTALAITTEET & 
MUKAVUUS
•   Polkimella toimiva nosto ja lasku 

ja leikkuukorkeuden säätö yhtä 
tappia käyttämällä.

•   Säädettävä jousitettu istuin ja 
kyynärnojat.

•   Ergonominen ohjauspaneeli ja 
mukavuutta lisäävät mukitelinen ja 
polttoainemittari

•   Irrotettava lattialevy helpottaa 
huoltoa.

LEIKKUUPÖYTÄ
•   Leikkuuleveys 122 cm.
•   TRIPLE-leikkuutekniikka:  

All-in-One -kaikki yhdessä 
konsepti, jossa purku sivulle taakse 
ja murskausominaisuudet.

  

400SB2348CE 23 hv* Briggs & Stratton
V-Twin Commercial Series™

122 cm - 48”
TRIPLE-leikkuupöytä

 

MOOTTORIMALLI LEIKKUUPÖYTÄ

•   Leikkuupöydän nosto polkimella.
•   Leikkuukorkeus 3,8 - 11,4 cm

JOUISTUS / RUNKO
•   Patentoitu jousitusjärjestelmä 

takaa nopeamman leikkuun 
hankalassa maastossa ja parantaa 
tuottavuutta.

•   Vahva takapuskuri suojaa 
moottoria ja mahdollistaa helpon 
pääsyn huoltokohteisiin.

•   Itsenäinen, ammattitason 
Hydro-Gear® ZT-3100™ 
-voimansiirtoakselistossa  
on 18 cm jäähdytystuuletin,  
joka auttaa poistamaan  
pölyn ja lian.

LISÄVARUSTEET
•  Perävaunun vetolaite.
•  Halogeeni etuvalosarja.
•  Huoltotunkki.
•   Kääntyvät  

umpikumirenkaat.

UP
TO

HEHTAARIA/H

1,25
PERUSTUU 80% TEHOON

KM/H
AJONOPEUS
12,8

* KAIKKI TEHOT OVAT BRUTTOTEHOJA KIERROSNOPEUDELLA 3600 R/MIN SAE J1940 MUKAAN JA BRIGGS & STRATTON’N ILMOITUKSEN MUKAISESTI.
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Takajousitus 
iskunvaimentimilla  
ja keinuva etuakseli 
iskunvaimentimilla.

Vahva takapuskuri suojaa 
moottoria ja mahdollistaa 
helpon pääsyn  
huoltokohteisiin.

Briggs & Stratton Commercial 
Series™ -moottorissa  
on 5-vaiheinen pölyn ja  
hiukkasten  
suodatusjärjestelmä  
integroidulla sykloni- 
ilmanpuhdistajalla.

Helposti huollettava,  
ammattitason Hydro-Gear® 
ZT-3100™ - 
voimansiirtoakselisto  
on tehokas ja kestävä.

SIVULLE PURKU

TAAKSE PURKU

MURSKAUS



Uusi leikkuukoneiden sarja mallistossamme
Olet ammattilainen, joka vaatii leikkuriltaan todellista 
suorituskykyä. Tarvitset ammattitason korkealaatuisen 
paikallaan kääntyvän leikkurin kohtuullisella hinnalla. 
Fleet-sarjan koneet on varustettu vaikuttavilla 
ominaisuuksilla ja premium-tason komponenteilla ja 
sen on suunniteltu nopeaan työn aloittamiseen ja 
lopettamiseen luotettavasti.

“Entä käyttömukavuus”, saatat kysyä! Olemme 
ajatelleet myös tätä. Premium-istuin ja pehmustetut 
kyynärnojat antavat lisätukea ja ovat ergonomiset ja 
istuinta voidaan säätää käyttäjän pituuden ja painon 
mukaan. Nämä ammattilaisten paikallaan kääntyvät 
leikkurit ovat mukavat ja helppokäyttöiset.

Kaikissa Fleet-sarjan malleissa on vakiovarusteena 
kääntyvät umpikumipyörät, joten koneen käyttö on 
tuottavaa koko työpäivän. 

Kovaan työhön tehty paikallaa kääntyvä leikkuri on 
suunniteltu ammattilaiselle, joka arvostaa laatua 
suorituskykyä uhraamatta. Pääset aloittamaan ja 
lopettamaan työsi nopeasti uudella Fleet-sarjan 
Ferris®-leikkurilla.

Päältä ajettavien takuu†

Jokaisella asiakkaalla on omat 
tarpeensa, joten Ferris on luonut 
2+2 -vuoden rajoitetun takuun. 
Perustakuu kaikille päältä 
ajettaville leikkureille on neljä 
vuotta (48 kuukautta) tai 500 tuntia, kumpi ensin 
täyttyy. Ensimmäisen kahden vuoden (24 kuukauden) 
aikana leikkurilla ei ole tuntirajoitusta. Hihnojen, 
renkaiden, jarrupinnoitteiden ja terien takuu on 90 
päivää.

FLEET-SARJAN PAIKALLAAN KÄÄNTYVÄT    LEIKKURIT

†   Katso käyttöohjeesta tai kysy myyjältä yksityiskohtaiset takuuehdot.
 Katso moottorin käyttöohjeesta tai kysy myyjältä moottorin  
 yksityiskohtaiset takuuehdot.

2 + 2 
VUOTTA 

RAJOITETTU 
TAKUU
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Ferris® F210Z on suunniteltu selviytymään kaikkein vaikeimmissa ja haastavimmissa olosuhteissa. Se on varistettu 
laadukkailla komponenteilla kuten kaksois Hydro-Gear® ZT-5400 Powertrain® -voimansiirtoakselistot ja päältä 
voideltavat, valurautaiset leikkuukarat. Tämä on työjuhta, johon sinä ja sinun henkilökuntasi voivat luottaa.

25,5 hv* Kawasaki FX801V 
V-Twin Petrol

155 cm - 61”
iCDTM  sivulle purkava leikkuupöytä

 
ENGINEMODEL DECK

MOOTTORI
•  Tehonlähteenä Kawasaki 25,5 HP 

FX801V V-Twin ilmajäähdytteinen 
bensiinimoottori.

• Kaksivaiheinen ilmanpuhdistaja.
• Helppokäyttöinen öljyn tyhjennys.
• Vahva kaksoispolttoainesäiliö  
  21 litraa (yhteensä 42 litraa), 

iskunkestävät säiliöt ja 
polttoainehana.

HALLINTALAITTEET & 
MUKAVUUS
•  Ergonomiset ohjauspaneelit, jossa 

on mukavuutta lisäävät mukiteline, 
säilytyskotelo ja polttoainemittarit.

•  Jousitettu istuin, tukea antava 
selkänoja, säädettävät ja 
pehmustetut kyynärnojat lisäävät 
mukavuutta, manuaalinen 
säätö käyttäjän pituuden ja 
painon mukaan sekä istuimen 
pituussuuntainen säätö.

•  Taittuva istuin.
•  Säädettävät, teräspäällysteiset 

ohjausvarret.

LEIKKUUPÖYTÄ
• iCD™ -leikkuujärjestelmä.

•  Säädettävällä polkimella toimiva leikkuupöydän 
nosto. Leikkuukorkeus 3,8 - 15,2 cm 6 mm 
porrastuksella.

•  Valurautaiset voideltavat leikkuukarat voideltavilla 
laakereilla takaavat pitkän käyttöiän. 25,4 mm 
voideltava akseli ja 6-pulttinen, 203 mm laippa 
lisäävät leikkuupöydän lujuutta ja parantavat 
leikkuutehoa.

•  2-hihnainen leikkuupöydän käyttöjärjestelmä 
pidentää hihnan käyttöikää ja on luotettava.

VOIMANSIIRTO
•  Ammattilaisen kaksois-Hydro-Gear® ZT-5400 

Powertrain® -voimansiirtoakselistossa on 22 cm 
jäähdytystuuletin, joka auttaa poistamaan pölyn ja 
lian.

•  Vahva takapuskuri suojaa moottoria.
•  Isot 24” nurmikkoa suojaat renkaat parantavat 

pitoa ja suorituskykyä.
•  Kääntyvät umpikumipyörät

LISÄVARUSTEET
•  Keräysjärjestelmä.
•  Murskain.
•  Perävaunun vetolaite.
•  ROPS LED-valosarja.
•  Reunan viimeistelysarja.
•  Huoltotunkki.

Fleet-sarja paikallaan kääntyvät koneet voidaan 
lisävarusteena varustaa keräysjärjestelmällä.  
Ergonomisesti sijoitetulla vivulla käyttäjä voi  
tyhjentää leikkuujätteet istuimella istuen ja näin 
voidaan parantaa tuottavuutta.

F210ZKAV2661SDCE

F210Z

 

MOOTTORIMALLI LEIKKUUPÖYTÄ

* KAIKKI TEHOT OVAT KAWASAKIN ILMOITUKSEN MUKAISET.

KM/H
AJONOPEUS
16 UP

TO

HEHTAARIA/H

1,98
PERUSTUU 80% TEHOON



Kawasaki FX801V -moottori 
antaa hyvän leikkuutehon.

iCD™ -leikkuujärjestelmä  
on tehty selviytymään ja  
antamaan parhaan  
leikkuutuloksen erilaisissa 
olosuhteissa.

Valurautaiset pitkäikäiset 
leikkuukarat, 25,4 mm 
akseli, jossa on voideltava 
kaksoiskuulalaakeri ja  
6-pulttinen, 203 mm laippa 
lisäävät leikkuupöydän  
lujuutta ja parantavat  
leikkuutehoa.

Irrotettava lattialevy  
helpottaa pääsyä  
leikkuupöydän yläosaan  
ja huolto sekä puhdistus  
on vaivatonta. 

Säädettävällä polkimella 
toimiva leikkuupöydän nosto. 
Leikkuukorkeus 38 - 152 mm 
6 mm porrastuksella.

Jousitettu istuin 
pehmustetuilla 
kyynärnojilla lisää 
mukavuutta.

Kääntyvät umpikumirenkaat 
ovat vakiovaruste.

Kaksois-Hydro-Gear® 
ZT-5400 Powertrain® 
-voimansiirtoakselisto on 
tehokas ja kestävä.
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* KAIKKI TEHOT OVAT KAWASAKIN ILMOITUKSEN MUKAISET.

F210Z-leikkurin uusi 2-hihnaisen leikuupöydän 
takuu on kolme vuotta (36 kuukautta) tai  
300 tuntia, kumpi ensin täyttyy. Takuu kattaa 
ensimmäisen vuoden aikana osat ja työn ja vain 
osat toisena ja kolmantena vuonna.

KOLMEN 
VUODEN 

RAJOITETTU 
TAKUU 

HIHNOILLE.



  

Ferris® F160Z on pienin Fleet-sarjan kone, mutta sen ominaisuudet ovat kattavat. Tällä kompaktilla ja 
tehokkaalla paikallaan kääntyvällä leikkurilla aloitat ja lopetat työn nopeasti ja luotettavasti. Koneessa 
on 21 litraiset, vankat kaksoispolttoainesäiliöt, yhteensä 42 litraa, jotka pitävät sinut tuottavassa työssä 
koko päivän.

23,5 hv* Kawasaki FX730V 
V-Twin Petrol

132 cm - 52”
iCDTM sivulle purkava leikkuupöytä

 
ENGINEMODEL DECK

MOOTTORI
•   Tehonlähteenä Kawasaki 23,5 HP 

FX730V V-Twin ilmajäähdytteinen 
bensiinimoottori.

•   Kaksivaiheinen ilmanpuhdistaja.
•   Helppo öljyn tyhjennys.
•   Vahva kaksoispolttoainesäiliö 

21 litraa (yhteensä 42 litraa), 
iskunkestävät säiliöt ja 
polttoainehana.

HALLINTALAITTEET & 
MUKAVUUS
•  Ergonomiset ohjauspaneelit, jossa 

on mukavuutta lisäävät mukiteline, 
säilytyskotelo ja polttoainemittarit.

•  Jousitettu istuin, tukea antava 
selkänoja, säädettävät ja 
pehmustetut kyynärnojat lisäävät 
mukavuutta, manuaalinen 
säätö käyttäjän pituuden ja 
painon mukaan sekä istuimen 
pituussuuntainen säätö.

•  Taittuva istuin.
•  Säädettävät, teräspäällysteiset 

ohjausvarret.
•  Irrotettava lattialevy.

LEIKKUUPÖYTÄ
•  iCD™ -leikkuujärjestelmä.
•  Säädettävällä polkimella toimiva leikkuupöydän nosto. 
•  Leikkuukorkeus 3,8 - 15,2 cm 6 mm porrastuksella.
•   Valurautaiset voideltavat leikkuukarat voideltavilla 

laakereilla takaavat pitkän käyttöiän. 25,4 mm 
voideltava akseli ja 6-pulttinen 203 mm laippa lisäävät 
leikkuupöydän lujuutta ja parantavat leikkuutehoa.

VOIMANSIIRTO
•   Ammattitason kaksois-Hydro-Gear® ZT-4400 

Powertrain® -voimansiirtoakselistossa on 20 cm 
jäähdytystuuletin, joka auttaa poistamaan pölyn ja lian.

•   Vahva takapuskuri suojaa moottoria.
•   Isot 24” nurmikkoa suojaavat renkaat parantavat pitoa 

ja suorituskykyä.
•   Kääntyvät umpikumirenkaat.

LISÄVARUSTEET
• Keräysjärjestelmä.
• Murskain.
• Perävaunun vetolaite.
• ROPS LED-valosarja.
• Reunan viimeistelysarja.
• Huoltotunkki.

F160ZKAV2452SDCE

F160Z

 

MOOTTORIMALLI LEIKKUUPÖYTÄ

KM/H
AJONOPEUS
16 UP

TO

HEHTAARIA/H

1,69
PERUSTUU 80% TEHOON

* KAIKKI TEHOT OVAT KAWASAKIN ILMOITUKSEN MUKAISET.

Fleet-sarja paikallaan kääntyvät koneet voidaan 
lisävarusteena varustaa keräysjärjestelmällä.  
Ergonomisesti sijoitetulla vivulla käyttäjä voi  
tyhjentää leikkuujätteet istuimella istuen ja näin 
voidaan parantaa tuottavuutta.



Kawasaki FX730V -moottori 
antaa hyvän leikkuutehon.

iCD™ -leikkuujärjestelmä 
on tehty selviytymään 
ja antamaan parhaan 
leikkuutuloksen erilaisissa 
olosuhteissa.

Valurautaiset pitkäikäiset 
leikkuukarat, 25,4 mm 
akseli, jossa on voideltava 
kaksoiskuulalaakeri ja  
6-pulttinen 203 mm laippa 
lisäävät leikkuupöydän  
lujuutta ja parantavat  
leikkuutehoa.

Helposti huollettava ammat-
tilaisen Hydro-Gear®  
ZT-4400 Powertrain® - 
voimansiirtoakselisto on 
tehokas ja kestävä.

Säädettävällä polkimella 
toimiva leikkuupöydän 
nosto. Leikkuukorkeus 
3,8 - 12,7 cm  / 1,5” - 5”, 
6 mm porrastuksella.

Jousitettu istuin lisää  
mukavuutta.

Kääntyvät umpikumirenkaat 
ovat vakiovaruste.

Vahva kaksoispolttoainesäiliö 
21 litraa (yhteensä 42 litraa), 
iskunkestävät säiliöt ja  
polttoainehana.
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* KAIKKI TEHOT OVAT KAWASAKIN ILMOITUKSEN MUKAISET.



Astu mukavuuden ja tuottavuuden uudelle 
tasolle.
Uuden seisottavan leikkurisarjan koneissa yhdistyvät 
nopeus, ketteryys ja korkea leikkuulaatu sekä mukavuus ja 
ennen kokematon suorituskyky.

Kun astut uuden SRSTM-sarjan 
Soft Ride Stand-On -leikkuriin, et 
ehkä halua enää poistua. Kaikki 
tämä johtuu siitä, että SRS Z1 
-leikkuri on nostanut tason korkealle patenttihakemuksessa 
olevan käyttäjän ohjaustason ja jousituksen ansiosta ja näin 
kuljettajan mukavuus ja tuottavuus ovat optimaaliset.

Olemme laajentaneet ammattilaisten paikallaan kääntyvien 
leikkurien mallistoa ja SRS Z1 -leikkuri jatkaa Ferris-
tuotemerkin synonyymiksi tulleen tehokkaan suorituskyvyn 
perinnettä. Taloudelliseksi rakennetussa SRS Z1 -leikkurissa 
on runsaasti innovatiivisia ominaisuuksia kuten erinomainen 
ajettavuus, vakaa tasapaino ja hyvä pito, jotka kuvastavat 
Ferris’n horjumatonta sitoutumista korkeaan laatuun.

SRS™-SARJAN SEISOTTAVA LEIKKURI

Päältä ajettavien takuu†

Jokaisella asiakkaalla on omat 
tarpeensa, joten Ferris on luonut 2+2 
-vuoden rajoitetun takuun. Perustakuu 
kaikille päältä ajettaville leikkureille on 
neljä vuotta (48 kuukautta) tai 500 tuntia, kumpi ennen 
täyttyy. Ensimmäisen kahden vuoden (24 kuukauden) 
aikana leikkurilla ei ole tuntirajoitusta, Hihnojen, renkaiden, 
jarrupinnoitteiden ja terien takuu on 90 päivää.

Jousituksen takuu†

Kaikki asiakkaat, jotka hankkivat Ferris 
päältä ajettavan leikkurin jousituksella 
varustettuna saavat iskunvaimentajan ja 
jousituksen komponenteille 4 vuoden 
(48 kuukauden) takuun ilman tuntirajoitusta. Tämä takuu 
yhdessä Ferris 2+2 -takuun kanssa antaa koneen 
jousitusjärjestelmälle kahden vuoden lisätakuun ilman 
tuntirajoitusta.  Me sitoudumme varmistamaan koneen 
suorituskyvyn, tuottavuuden ja kestävyyden.

† Katso käyttöohjeesta tai kysy myyjältä yksityiskohtaiset takuuehdot.
  Katso moottorin käyttöohjeesta tai kysy myyjältä moottorin  

yksityiskohtaiset takuuehdot.

2 + 2 
VUOTTA 

RAJOITETTU 
TAKUU

4 VUODEN 
RAJOITETTU 

JOUSITUKSEN 
TAKUU
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Seisottava SRS™ Z1 nostaa riman korkealle patenttihakemuksessa olevan käyttäjän ohjaustason ja jousitustekniikan 
ansiosta ja ne parantavat mukavuutta ja lisäävät tuottavuutta optimaalisesti! Erinomainen tasapaino antaa vakauden ja hyvän 
ajettavuuden, jotka ylittävät kaikki pidon ja käsiteltävyyden odotukset. Seisottavan SRS™ Z1 -leikkurin rakenne sallii 
käyttäjän nopean poistumisen ja takaisintulon. Joskus on tarve kävellä poispäin leikkurista esteen tai roskien poistamiseksi. 
Voimanotto kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun kuljettaja poistuu ohjaustasolta. Terien uudelleen käynnistys on yhtä 
helppoa. Kun käyttäjä astuu takaisin ohjaustasolle ja kytkee voimanoton päälle, terät jatkavat leikkaamista.

19,0 hv* Kawasaki FX600V 
V-Twin Petrol

22,0 hv* Kawasaki FX691V 
V-Twin Petrol

91 cm - 36”
taakse purkava leikkuupöytä

122 cm - 48”
iCDTM  taakse purkava leikkuupöytä

 
ENGINEMODEL DECK

MOOTTORI
•  Tehonlähteenä Kawasaki V-Twin 

ilmajäähdytteinen bensiinimoottori.
•  Kaksivaiheinen ilmanpuhdistaja.
•  Helppo öljyn tyhjennys.
•  Vahva polttoainesäiliö 23 litraa.

HALLINTALAITTEET & 
MUKAVUUS
•  Patenttihakemuksessa oleva 

säädettävä ohjaustaso optimoi 
käyttömukavuuden.

•  Ergonominen ohjauspaneeli 
ja eteen ja taakse ajon vivut 
kaksoisvakaimilla.

•  Ergonominen reisituki lisää 
mukavuutta.

•  Automattinen voimanoton 
vapautuksen kytkentä.

•  Tuntimittari, polttoainemittari.

LEIKKUUPÖYTÄ
•  Leikkuuleveydet 91 cm ja 122 cm 

sekä iCD™ -leikkuutekniikka (vain 
122 cm).

•  Manuaalinen leikkuukorkeuden 
säätö 6 mm porrastuksella  
4,4 - 11,4 cm

•  Aluminikarat voideltavilla laakereilla pidentävät 
käyttöikää.

•  Tehdasasenteinen purku-/murskauslaite ja 
murskainterät.

VOIMANSIIRTO
•   Ammattitason kaksois-Hydro-Gear® ZT-3400® 

-voimansiirtoakselistossa on 18 cm jäähdytystuuletin, 
joka auttaa poistamaan pölyn ja lian.

•   Helppokäyttöinen, lukittava 3-asentoinen  
nopeuden ohjauksen asetus.

•   Isot 23” nurmikkoa suojaavat renkaat parantavat  
pitoa ja suorituskykyä.

•   Kääntyvät 13” umpikumirenkaat.

LISÄVARUSTEET
• LED-valosarja.

SRSZ1KAV1936RDCE

SRSZ1KAV2248RDCE

SRSTM Z1

 

MOOTTORIMALLI LEIKKUUPÖYTÄ

KM/H
AJONOPEUS
12,8 UP

TO

HEHTAARIA/H

0,93
PERUSTUU 80% TEHOON

91 cm

UP
TO

HEHTAARIA/H

1,25
PERUSTUU 80% TEHOON

122 cm

* KAIKKI TEHOT OVAT KAWASAKIN ILMOITUKSEN MUKAISET.



Patenttihakemuksessa 
oleva jousitettu 
ohjaustasojärjestelmä on 
säädettävissä painon ja 
käyttöolosuhteiden mukaan, 
jolloin mukavuus ja tuottavuus 
lisääntyvät optimaalisesti.

Leikkuukorkeus voidaan 
helposti säätää käyttäjän 
ohjaustasolta, helppo esteiden 
yli meno ja kuormaus 
perävaunuun. 

Tilava 23 litran polttoainesäiliö 
on sijoitettu keskitetysti 
vakauden varmistamiseksi 
ja täyttöaukko on kätevästi 
sivulla helpottaen 
tankkaamista.

Ammattitason Hydro-
Gear® ZT-3400® - 
voimansiirtoakselisto on 
suorituskykyinen ja helposti 
huollettava.

Ergonominen reisituki lisää 
käyttömukavuutta varsinkin 
epätasaisessa maastossa.

Helppokäyttöinen, lukittava 
3-asentoinen nopeuden 
ohjauksen asetus on 
mukavasti sijoitettu ja sen 
asetus erilaisiin olosuhteisiin 
voidaan tehdä helposti ilman 
työkaluja.
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Jos sinun pitää kävellä maastossa, paras ratkaisu on 
Ferris® perässä käveltävä leikkuri.

Aivan kuten paikallaan kääntyvät leikkurit olemme 
suunnitelleet perässä käveltävät leikkurit 
innovatiivisiksi ja rakenteeltaan yksinkertaisiksi. 
Esimerkiksi FM35 ja FW35 leikkureissa on 
vakionopeussäädön tanko ja mahdollisuus nopeuden 
ylittämiseen ja itsenäiset ohjauslaitteilla, peukaloilla 
hallittavat ohjaimet ohjattavuuden parantamiseksi 
rinteessä, mukava nopeuden näyttö, selkeä näkymä 
ohjauspaneeliin ja koneen eteen. Kun FM35 on 
varustettu murskainleikkuupäällä, se on valmis 
selviytymään kaikkein hankalimmissa olosuhteissa 
ylipitkässä kasvustossa. FW25-leikkurissa on saman 
tason laadukkaat komponentit kuin isommassa FW35 
-leikkurissa, mutta pienemmässä paketissa.

Ferris-koneilla on hyvä maine vankan rakenteensa 
ansiosta ja tiedät, että voit olla tyytyväinen koneeseesi 
useiden käyttövuosien jälkeen. Saavutat korkean 
tuottavuuden vuosikausiksi käyttäjäystävällisellä, 
tehokkaalla perässä käveltävällä leikkurilla, jossa 
huollon komponentit ovat helposti lähestyttävät. Olkoon 
valintasi mikä tahansa ammattimaisista Ferris perässä 
käveltävistä leikkureista olet tehnyt oikean päätöksen.

PERÄSSÄ KÄVELTÄVÄT
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FM35 perässä käveltävä murskainleikkuri on tehty selviytymään kaikkein vaativimmissa olosuhteissa ja se on ihanteellinen 
kone karkeassa ja ylipitkässä kasvustossa. Vahva hitsattu teräsrakenne ja kestävä 122 mm työleveyden murskainroottori, 
jossa on 34 itsenäistä murskainterää varmistavat erinomaisen leikkuutuloksen. Tämä tehokas murskainleikkuri on 
tehty selviytymään hankalissa olosuhteissa kuten viheralueiden hoito, maisemointi, maatalous, kunnallistekniikka, 
kiinteistöhuolto, rakennustyömaat, teiden pientareet, radat ja kaikki alueet, joissa on pusikkoa ja ylipitkää kasvustoa.  
FM35 perässä käveltävä murskainleikkuri leikkaa, murskaa ja levittää ja antaa viimeistellyn leikkuutuloksen.

23.5 HP* Kawasaki V-Twin
Air-cooled Petrol

122 cm - 48” Deck
Flail mower

 
ENGINEMODEL DECK

MOOTTORI
•  Tehonlähteenä Vanguard V-Twin 810 cc 

ilmajäähdytteinen bensiinimoottori.
•  Kaksivaiheinen ilmanpuhdistaja.
•  Sähköinen käynnistys
•  Helppokäyttöinen öljyntyhjennysputki.
•  19 litran polttoainesäiliö.

KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ
•  Itsenäinen ammattitason Hydro-Gear®  

ZT-3100™ -voimansiirtoakselistot ja  
18 cm jäähdytystuuletin, joka auttaa myös 
poistamaan pölyn ja lian.

•  Kaksi ylös nostettua hydrauliikkaöljyn säiliötä 
ja kaksi hydrauliikkasuodatinta.

•  Helppo raideleveyden säätö.

MURSKAINPÄÄ
•  Saatavana 122 cm murskainleikkurilla.
•  Leikkuukorkeus 5,0 - 8,9 cm / 2,0” - 3,5”.
•  6 leikkuukorkeuden asentoa.
•  34 kääntyvää leikkuuterää.

HALLINTALAITTEET & MUKAVUUS
•  Teräsputkirakenteiset aisat lisäävät lujuutta 

ja kestävyyttä.
•  Vakionopeussäädön tanko.
•  Itsenäiset ohjauskahvat.
•  Itsenäiset peukalokäyttöiset nopeuskytkimet.
•  Mukava ajonopeuden näyttö.
•  20” chevron-kuvioiset renkaat.
•  Kääntyvät umpikumipyörät.
•  Koneen levyinen etupuskuri.
•  Tuntimittari.

FM35BV2648CE

FM35

KM/H

AJONOPEUS
11

 26 hv* Vanguard™ V-Twin 
810 cc ilmajäähdytteinen bensiinimoottori

122 cm - 48” leikkuupöytä
Murskainleikkuri

 
MOOTTORIMALLI LEIKKUUPÖYTÄ

RUNKO
•  Vahvat 3,0 mm, 38x51 mm 

runkopalkit.
•  6,35 mm teräksinen moottorin 

asennusrunko.
•  Kätevästi rakennetut liittymäkohdat 

laitteiden suojaamiseksi.
•  Hallintalaitteiden varret on 

turvallisesti sijoitettu moottorin 
kiinnitystason yläpuolelle ja 
ohjauskahvojen sisään vahingoilta ja 
lialta suojaamiseksi. 

LISÄVARUSTEET
•  LED-valosarja.

* KAIKKI TEHOT OVAT BRUTTOTEHOJA KIERROSNOPEUDELLA 3600 R/MIN SAE J1940 MUKAAN JA BRIGGS & STRATTON’N ILMOITUKSEN MUKAISESTI.



Roottorin laakerin suojaus 
ja säädettävät karkaistut 
jalaslevyt.

34 J-tyyppistä murskainterää, 
pölysuojatut roottorin laakerit 
ja joustavat kumiset suojukset.

Iskuilta suojaavat 
suojukset, jotka estävät 
roottorin laakerien ja 
hihnankäyttöjärjestelmän 
vahingoittumisen.

Vahva akselikäyttöinen 
rakenne ja vaihteisto sekä 
murtonivel moottorin ja 
murskainroottorin välissä.

Yli 180 asteen hihnan 
tartuntapinta käyttöakselilta 
murskainroottorille varmistaa 
tehokkaan voimansiirron 
roottorille. Roottorin käyttö on 
kaksiurahihnalla.

Törmäyssuojat suojaavat 
hyvin mahdollisilta iskuilta.
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 26 hv*  
Vanguard™ V-Twin 810 cc  
ilmajäähdytteinen bensiinimoottori

132 cm - 52” 
taakse purkava  
leikkuupöytä

FW35BV2652RDCE

  

FW35BV2648RDCE
26 hv*  
Vanguard™ V-Twin 810 cc  
ilmajäähdytteinen bensiinimoottori

122 cm - 48” 
taakse purkava  
leikkuupöytä

MOOTTORI LEIKKUUPÖYTÄMALLI

FW35

FW35 kaksoishydrostaattinen perässä käveltävä leikkuri suunniteltiin vastaamaan ammattilaisten vaatimuksia. 
Uuden rakenteen ansiosta leikkurin käyttö on pehmeämpää ja käyttäjäystävällisempää. Koneessa on 
vakionopeussäädön tanko, itsenäinen peruutuksen vipuohjaus, peukalolla ohjattava nopeussäätö, jalalla toimiva 
vapaalle ohjaus ja nopeuden näyttö. Erittäin vahva rakenne, 6 mm vahva moottorin kiinnitystaso ja alhaalla olevan 
painopisteen sekä leveä raideleveys antavat erinomaisen pidon ja vakauden.

KM/H

AJONOPEUS
11

MOOTTORI
•  Tehonlähteenä Vanguard V-Twin 810 cc 

ilmajäähdytteinen bensiinimoottori.
• Kaksivaiheinen ilmanpuhdistaja.
• Sähköinen käynnistys
•  Helppokäyttöinen öljyntyhjennysputki.
• 19 litran polttoainesäiliö.

HALLINTALAITTEET & MUKAVUUS
•  Teräsputkirakenteiset aisat lisäävät 

lujuutta ja kestävyyttä.
•  Vakionopeussäädön tanko.
•  Itsenäiset ohjauskahvat.
•  Itsenäiset peukalokäyttöiset 

nopeuskytkimet.
•  Mukava ajonopeuden näyttö.
•  20” renkaat.
•  Kääntyvät umpikumipyörät.
•  Tuntimittari.

KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ
•  Itsenäinen ammattitason Hydro-Gear® 

ZT-3100™ -voimansiirtoakselistot ja  
18 cm jäähdytystuuletin, joka auttaa 
myös poistamaan pölyn ja lian.

•  Kaksi ylös nostettua hydrauliikkaöljyn 
säiliötä ja kaksi hydrauliikkasuodatinta.

• Helppo raideleveyden säätö.

LEIKKUUPÖYTÄ
•  Leikkuuleveydet 122 cm ja  

132 cm.
•  Leikkuupöydässä kaksinkertainen 

pääliosa, limittäin hitsatut kulmat 
ja kaksinkertaiset vahvistetut 
sivuhelmat sekä etureunassa 
teräsvahvikkeet. 

•  Leikkuukorkeuden säätö yhdellä 
lukittavalla vivulla.

•  Leikkuukorkeus 3,8 - 12,0 cm.
•  Päältä voideltavat alumiiniset 

leikkuukarat.
•  Tehdasasenteinen taaksepurku-/

murskauslaite ja murskainterät.

RUNKO
•  Vahvat 3,0 mm, 38x51 mm 

runkopalkit.
•  6,35 mm teräksinen moottorin 

asennusrunko.
•  Kääntyvät umpikumipyörät.
•  Kätevästi rakennetut liittymäkohdat 

laitteiden suojaamiseksi.
•  Hallintalaitteiden varret on 

turvallisesti sijoitettu moottorin 
kiinnitystason yläpuolelle ja 
ohjauskahvojen sisään vahingoilta 
ja lialta suojaamiseksi. 

LISÄVARUSTEET
•  LED-valosarja.

* KAIKKI TEHOT OVAT BRUTTOTEHOJA KIERROSNOPEUDELLA 3600 R/MIN SAE J1940 MUKAAN JA BRIGGS & STRATTON’N ILMOITUKSEN MUKAISESTI.



Leikkuupöydän helppo säätö 
yksinivelisellä nopealla 
säätövivulla, joka voidaan 
turvallisesti lukita.

Uusi jalalla toimiva vedon 
vapautus antaa käyttäjälle 
luonnollisen ohjaustavan. 
Vapaa-asento näkyy nopeuden 
näytössä mittaristossa.

Luotettava nopeuden asetus 
uudella vakionopeustangolla 
ja kätevä nopeuden näyttö.

Leikkuupöydän hihnakäytön 
järjestelmän rakenne pitää 
hihnan kireyden tasaisena, 
joka parantaa hihnan 
käyttöikää ja pienentää 
huoltotarvetta.

Kapeat voimansiirron suojat 
estävät lian kerääntymisen 
parantamalla ilman virtausta  
ja sallivat helpon pääsyn  
öljynsuodattimeen huoltoa 
varten.

Uusi leikkuupöydän 
kiinnitysjärjestelmä lisää 
leikkuupöydän liikkuvuutta, 
parantaa joustavuutta 
maastossa ja lisää 
kulutuspisteiden kestävyyttä 
vähentäen näin huoltotarvetta.
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FW25KAV1936RDCE
18,5 hv* Kawasaki FS600V 
V-Twin ilmajäähdytteinen 
bensiinimoottori

91 cm - 36” 
taakse purkava  
leikkuupöytä

MOOTTORI LEIKKUUPÖYTÄMALLI

FW25

FW25 kaksoishydrostaattinen perässä käveltävän leikkurin ominaisuudet vastaavat ammattimaisen 
FW35-mallin ominaisuuksia kapeammassa paketissa. Helppokäyttöiset hallintalaitteet, sähköinen 
käynnistys ja korkea ajonopeus 9,6 km/h auttavat käyttäjiä selviytymään tehokkaasti nurmikon 
hoitotöistä. Vankka rakenne ja isot 20” renkaat sekä ammattitason voimansiirto tekevät FW25-
leikkurista todellisen tehosuoriutujan pitkinä työpäivinä.

* KAIKKI TEHOT OVAT KAWASAKIN ILMOITUKSEN MUKAISET.

KM/H

AJONOPEUS
9,6

MOOTTORI
•  Tehonlähteenä Kawasaki FS600V 

V-Twin ilmajäähdytteinen 
bensiinimoottori.

•  Kaksivaiheinen ilmanpuhdistaja.
•  Sähköinen käynnistys
•  Helppokäyttöinen 

öljyntyhjennysputki.
•  19 litran polttoainesäiliö.

HALLINTALAITTEET & 
MUKAVUUS
•  Teräsputkirakenteiset aisat lisäävät 

lujuutta ja kestävyyttä.
•  Vakionopeussäädön tanko.
•  Itsenäiset ohjauskahvat.
•  Mukava ajonopeuden näyttö.
•  20” renkaat.
•  Kääntyvät umpikumipyörät.
•  Tuntimittari.

KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ
•  Itsenäinen ammattitason 

Hydro-Gear® ZT-3100™ 
-voimansiirtoakselistot ja 18 cm 
jäähdytystuuletin, joka auttaa myös 
poistamaan pölyn ja lian.

•  Kaksi ylös nostettua 
hydrauliikkaöljyn säiliötä ja kaksi 
hydrauliikkasuodatinta.

• Helppo raideleveyden säätö.

LEIKKUUPÖYTÄ
•  Leikkuuleveys 91 cm.
•  Leikkuupöydässä kaksinkertainen 

pääliosa, limittäin hitsatut kulmat 
ja kaksinkertaiset vahvistetut 
sivuhelmat sekä etureunassa 
teräsvahvikkeet. 

•  Leikkuukorkeuden säätö tapilla.
•  Leikkuukorkeus 3,8 - 11,4 cm.
•  Päältä voideltavat alumiiniset 

leikkuukarat.
•  Tehdasasenteinen taaksepurku-/

murskauslaite ja murskainterät.

RUNKO
•  Vahvat 3,0 mm, 38x51 mm 

runkopalkit.
•  6,35 mm teräksinen moottorin 

asennusrunko.
•  Kääntyvät umpikumipyörät.
•  Kätevästi rakennetut liittymäkohdat 

laitteiden suojaamiseksi.
•  Hallintalaitteiden varret on 

turvallisesti sijoitettu moottorin 
kiinnitystason yläpuolelle ja 
ohjauskahvojen sisään vahingoilta 
ja lialta suojaamiseksi. 



Luotettava nopeuden asetus 
uudella vakionopeustangolla ja 
kätevä nopeuden näyttö.

Pysäköintijarrun vipu on 
mukavasti ohjauspaneelin 
vieressä kätevästi ja 
vaivattomasti käyttäjän 
ulottuvilla.

Vankka 1/4” teräksinen 
moottorin kiinnitystaso on 
tehty kestämään päivittäistä 
ammattimaista käyttöä.

Vahvat voimansiirron suojat 
estävät lian kerääntymisen 
parantamalla ilman virtausta 
ja sallivat helpon pääsyn 
öljynsuodattimeen huoltoa 
varten.

Leikkuupöydän hihnakäytön 
järjestelmä ja isot hihnapyörät 
takaavat sopivan hihnan 
kireyden, joka - yhdistettynä 
erinomaiseen lialta 
suojaamiseen - pidentää 
hihnan käyttöikää ja vähentää 
huoltotarvetta.

Yksinkertaisessa 
leikkuupöydän 
kiinnitysjärjestelmässä 
on vähemmän osia ja 
voitelupisteet, jotka lisäävät 
kestävyyttä vähentävät 
huoltotarvetta.

www.FerrisMowers.eu | 43



PREMIUM-ISTUIN
Korkealaatuinen säädettävä istuin, jossa  
on säädettävät pehmustetut kyynärnojat.

MURSKAINLAITE
Koko kasvuston korkeudelta 
silppuava erittäin toiminnallinen 
murskain.

JOUSITETTU ISTUIN
Optimaalisen mukava jousitettu 
istuin.

ROPS LED-VALOSARJA
Valaisee laajan alueen koneen  
ympärillä näkyvyyden  
parantamiseksi (ei maantielle).

PERÄVAUNUN VETOLAITE
Kevyille perävaunuille.

HUOLTOTUNKKI
Mahdollistaa helppo ja mukavan 
pääsyn leikkuupöydän alle.

LED-ETUVALOSARJA
Valaisee alueen koneen edessä 
näkyvyyden parantamiseksi  
(ei maantielle).

KÄÄNTYVÄT 
UMPIKUMIPYÖRÄT
Ei renkaan puhkeamista,  
eliminoi seisonta-ajat.

LISÄVARUSTEET

Premium-istuin
Premium -jousitettu istuin
Murskainteräsarja
Korkea teräsarja
Perävaunun vetolaite
Halogeeni etuvalosarja
LED-etuvalosarja
ROPS LED-valosarja
RD/murskainyhdistelmä
SD-murskain
Iso RD-murskain
Kääntyvät umpikumipyörät
Kääntyvät ilmakumipyörät
Reunan viimeistelylaite
Turbo-keräysjärjestelmä
Huoltotunkki

PAIKALLAAN KÄÄNTYVÄT

LISÄVARUSTEET

 = Lisävaruste       = Vakio

IS® 3200Z IS® 2600Z IS® 600Z 400S F210Z F160ZIS® 700ZIS® 5100Z IS® 2100Z
61”/ 72” RD 72” RD 52” / 61” RD 44” RD 48” 61” SD 52” SD52” RD52” / 61” RD

LISÄVARUSTEET

Murskainteräsarja
Korkealle nostettu teräsarja
RD/murskainyhdistelmä
Iso RD-murskain
Kääntyvät umpikumipyörät
Etupaino
Kääntyvät ilmakumipyörät
LED-valosarja

PERÄSSÄ KÄVELTÄVÄTSEISOTTAVAT

52” RD48” RD 36” RD48” RD36” RD 48” 
FW25FW35SRSTM Z1 FM35
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TEKNISET TIEDOT

MOOTTORI
Valmistaja

Malli

Teho hv

Sylinterit / tilavuus

Jäähdytys

Voimanotto

Käynnistys

Polttoainesäiliön tilavuus (litraa)

LEIKKURI
Leikkuuleveys (cm/inch)

Leikkuupöytä

Leikkuukorkeus (cm)

Leikkuupöydän rakenne

Leikkuukarat

Leikkuupöydän nosto

JOUSITUS JA VOIMANSIIRTO
Jousitus

Voimansiirto

Käyttöakselisto

Ajorenkaat (tuuma)

Kääntyvät renkaat (tuuma)

AJONOPEUS
Nopeus eteenpäin (km/h)

Nopeus taaksepäin (km/h)

MITAT
Pituus (cm)

Leveys (cm)

Kuivapaino (kg)

KÄYTTÄJÄN HALLINTALAITTEET JA MUKAVUUS
ROPS-turvarakenne

Instrumentit

Hallintalaitteet

Pysäköintijarru / turvalaitteet

TAKUU
Moottori

Leikkuupöydän käyttöhihna

Koneen vakaus

Caterpillar - Diesel

C1.5

33.5 hv1)

3 sylinteriä linjassa / 1.496 cc

Nestejäähdytys

Sähköinen voimaoton kytkin

Sähköinen

56 litraa

183 cm / 72”

Taakse purkava iCD™

Taakse purkava/murskain ja murskainterät

3,8 - 15,2 cm

3,4 mm muotoon puristettu rakenne, koko leveydeltä 

kaksoispäälikansi, 12,7 mm kulumissuojat,  

12,7 mm etureuna, limittäin hitsatut kulmat

Valurauta 257 mm; 30,16 mm akseli

Hydraulinen

Itsenäinen 4-pyöräjousitus

Itsenäiset Hydro-Gear® PW pumput ja Parker TG0335 

-pyörän moottorit, jossa on öljynsuodatin ja öljynjäähdytin

31,75 mm kartiomainen, laipassa 5 pulttia

26 x 12.00 - 12 (4 ply)

13 x 6.50 - 6 (4 ply)

0 - 20 km/h

0 - 10 km/h

255 

186

1070

Vakio, taitettava turvavyöllä

Polttoainemittari kummassakin säiliössä, jäähdytysnesteen 

lämpötilan mittari, öljynpaineen mittari, tuntimittari

Turvakatkaisija istuimessa, voimaoton kytkimen turvakytkin, 

vapaan ja pysäköintijarrun turvakytkin

Lautastyyppinen

IS5100ZC33D72RDCE

Caterpillar - Diesel

C1.5

33.5 hv1)

3 sylinteriä linjassa / 1.496 cc

Nestejäähdytys

Sähköinen voimaoton kytkin

Sähköinen

56 litraa

155 cm / 61”

Taakse purkava iCD™

Taakse purkava/murskain ja murskainterät

3,8 - 15,2 cm

3,4 mm muotoon puristettu rakenne, koko leveydeltä 

kaksoispäälikansi, 12,7 mm kulumissuojat,  

12,7 mm etureuna, limittäin hitsatut kulmat

Valurauta 257 mm; 30,16 mm akseli

Hydraulinen

Itsenäinen 4-pyöräjousitus

Itsenäiset Hydro-Gear® PW pumput ja Parker TG0335 -pyörän 

moottorit, jossa on öljynsuodatin ja öljynjäähdytin

31,75 mm kartiomainen, laipassa 5 pulttia

26 x 12.00 - 12 (4 ply)

13 x 6.50 - 6 (4 ply)

0 - 20 km/h

0 - 10 km/h

255 

159

1021

Vakio, taitettava turvavyöllä

Polttoainemittari kummassakin säiliössä, jäähdytysnesteen 

lämpötilan mittari, öljynpaineen mittari, tuntimittari

Turvakatkaisija istuimessa, voimaoton kytkimen turvakytkin, 

vapaan ja pysäköintijarrun turvakytkin

Lautastyyppinen

IS5100ZC33D61RDCE

4 vuoden (48 kuukauden) tai 500 tunnin rajoitettu takuu, kumpi ensin täyttyy. Ensimmäisenä kahtena vuotena (24 kuukautta) ei tuntirajoitusta. 
Iskunvaimentajille ja jousituksen komponenteille 4 vuotta (48 kuukautta) rajoitetulla tuntimäärällä. Hihnat, renkaat, jarrulevyt, akku, terät: 90 päivää ‡

2 vuoden rajoitettu takuu

1 vuoden / 100 tunnin rajoitettu takuu osille ja työlle, kumpi ensin täyttyy.

‡Kysy maahantuojalta tai katso www.FerrisMowers.eu takuuehdot.
1) Tehot moottorin valmistajan ilmoituksen mukaan.
2) Kaikki tehot ovat bruttotehoja kierrosnopeudella 3600 r/min SAE J1940 mukaan ja Briggs & Stratton’n ilmoituksen mukaisesti.



TEKNISET TIEDOT

MOOTTORI
Valmistaja

Malli

Teho hv

Sylinterit / tilavuus

Jäähdytys

Voimanotto

Käynnistys

Polttoainesäiliön tilavuus (litraa)

LEIKKURI
Leikkuuleveys (cm/inch)

Leikkuupöytä

Leikkuukorkeus (cm)

Leikkuupöydän rakenne

Leikkuukarat

Leikkuupöydän nosto

JOUSITUS JA VOIMANSIIRTO
Jousitus

Voimansiirto

Käyttöakselisto

Ajorenkaat (tuuma)

Kääntyvät renkaat (tuuma)

AJONOPEUS
Nopeus eteenpäin (km/h)

Nopeus taaksepäin (km/h)

MITAT
Pituus (cm)

Leveys (cm)

Kuivapaino (kg)

KÄYTTÄJÄN HALLINTALAITTEET JA MUKAVUUS
ROPS-turvarakenne

Instrumentit

Hallintalaitteet

Pysäköintijarru / turvalaitteet

TAKUU
Moottori

Leikkuupöydän käyttöhihna

Koneen vakaus

Vanguard™ - bensiini

BIG BLOCK™ EFI ja Oil Guard -voitelujärjestelmä

37 hv2)

2 sylinteriä V-Twin / 993 cc

Ilmajäähdytys

Sähköinen voimaoton kytkin

Sähköinen

42 litraa

183 cm / 72” 

Taakse purkava iCD™

Taakse purkava/murskain ja murskainterät

3,8 - 12,7 cm

3,4 mm muotoon puristettu rakenne, koko leveydeltä kaksoispäälikansi,  

12,7 mm kulumissuojat, 12,7 mm etureuna, limittäin hitsatut kulmat

Valurauta 257 mm; 30,16 mm akseli

Poljin, jousikuormitteinen

Itsenäinen 4-pyöräjousitus

Itsenäinen Hydro-Gear® ZT-5400™ -voimansiirtoakselisto

34,93 mm käyttöakseli, pyörän navassa 5 pulttia

26 x 12.00 - 12 (4 ply)

13 x 6.50 - 6 (4 ply)

0 - 20 km/h

0 - 10 km/h

215

186

747

Vakio, taitettava turvavyöllä

Polttoainemittari kummasakin säiliössä, tuntimittari, moottorin virheellisen toiminnan näyttö

Turvakatkaisija istuimessa, voimaoton kytkimen turvakytkin, vapaan ja pysäköintijarrun turvakytkin

Voimansiirtoakselistossa öljykylpyiset levyjarrut

3 vuoden rajoitettu takuu

3 vuoden / 300 tunnin rajoitettu takuu, kumpi ensin täyttyy. Osille ja työlle yksi vuosi; vain osille toinen ja kolmas vuosi.

IS3200ZBVE3772RDCE

4 vuoden (48 kuukauden) tai 500 tunnin rajoitettu takuu, kumpi ensin täyttyy. Ensimmäisenä kahtena vuotena (24 kuukautta) ei tuntirajoitusta. 
Iskunvaimentajille ja jousituksen komponenteille 4 vuotta (48 kuukautta) rajoitetulla tuntimäärällä. Hihnat, renkaat, jarrulevyt, akku, terät: 90 päivää ‡
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TEKNISET TIEDOT

MOOTTORI
Valmistaja

Malli

Teho hv

Sylinterit / tilavuus

Jäähdytys

Voimanotto

Käynnistys

Polttoainesäiliön tilavuus (litraa)

LEIKKURI
Leikkuuleveys (cm/inch)

Leikkuupöytä

Leikkuukorkeus (cm)

Leikkuupöydän rakenne

Leikkuukarat

Leikkuupöydän nosto

JOUSITUS JA VOIMANSIIRTO
Jousitus

Voimansiirto

Käyttöakselisto

Ajorenkaat (tuuma)

Kääntyvät renkaat (tuuma)

AJONOPEUS
Nopeus eteenpäin (km/h)

Nopeus taaksepäin (km/h)

MITAT
Pituus (cm)

Leveys (cm)

Kuivapaino (kg)

KÄYTTÄJÄN HALLINTALAITTEET JA MUKAVUUS
ROPS-turvarakenne

Instrumentit

Hallintalaitteet

Pysäköintijarru / turvalaitteet

TAKUU
Moottori

Leikkuupöydän käyttöhihna

Koneen vakaus

Yanmar - Diesel, EPA FINAL TIER 4 / Euro Stage 5 ready

3TNM74F-SAFS

24 hv1)

3 sylinteriä linjassa / 993 cc

Nestejäähdytys

Sähköinen voimaoton kytkin

Sähköinen

42 litraa

155 cm / 61”

Taakse purkava iCD™

Taakse purkava/murskain ja murskainterät

3,8 - 12,7 cm

3,4 mm muotoon puristettu rakenne, koko leveydeltä 

kaksoispäälikansi, 12,7 mm kulumissuojat,  

9,5 mm etureuna, limittäin hitsatut kulmat

Valurauta 201 mm; 25,4 mm akseli

Poljin, jousikuormitteinen

Itsenäinen 4-pyöräjousitus

Itsenäinen Hydro-Gear® ZT-4400™ -voimansiirtoakselisto

34,93 mm käyttöakseli, pyörän navassa 5 pulttia

24 x 12,00 - 12 (4 ply)

13 x 6,50 - 6 (4 ply)

0 - 18,0 km/h

0 - 8,0 km/h

224

159

743

Vakio, taitettava turvavyöllä

Polttoainemittari kummassakin säiliössä, jäähdytysnesteen 

lämpötilan mittari, öljynpaineen mittari, tuntimittari

Turvakatkaisija istuimessa, voimaoton kytkimen turvakytkin, vapaan ja 

pysäköintijarrun turvakytkin, leikkuupöydän pysäytyksen suojajärjestelmä

Voimansiirtoakselistossa öljykylpyiset levyjarrut

IS2600ZY24D61RDCE

Yanmar - Diesel, EPA FINAL TIER 4 / Euro Stage 5 ready

3TNM74F-SAFS

24  hv1)

3 sylinteriä linjassa / 993 cc

Nestejäähdytys

Sähköinen voimaoton kytkin

Sähköinen

42 litraa

132 cm / 52”

Taakse purkava iCD™

Taakse purkava/murskain ja murskainterät

3,8 - 12,7 cm

3,4 mm muotoon puristettu rakenne, koko leveydeltä 

kaksoispäälikansi, 12,7 mm kulumissuojat,  

9,5 mm etureuna, limittäin hitsatut kulmat

Alumiinivalu 133 mm; 25,4 mm akseli

Poljin, jousikuormitteinen

Itsenäinen 4-pyöräjousitus

Itsenäinen Hydro-Gear® ZT-4400™ -voimansiirtoakselisto

34,93 mm käyttöakseli, pyörän navassa 5 pulttia

24 x 9,50 - 12 (4 ply)

13 x 5.00 - 6 (4 ply)

0 - 18,0 km/h

0 - 8,0 km/h

224

135

727

Vakio, taitettava turvavyöllä

Polttoainemittari kummassakin säiliössä, jäähdytysnesteen 

lämpötilan mittari, öljynpaineen mittari, tuntimittari

Turvakatkaisija istuimessa, voimaoton kytkimen turvakytkin, vapaan ja 

pysäköintijarrun turvakytkin, leikkuupöydän pysäytyksen suojajärjestelmä

Voimansiirtoakselistossa öljykylpyiset levyjarrut

IS2600ZY24D52RDCE

4 vuoden (48 kuukauden) tai 500 tunnin rajoitettu takuu, kumpi ensin täyttyy. Ensimmäisenä kahtena vuotena (24 kuukautta) ei tuntirajoitusta. 
Iskunvaimentajille ja jousituksen komponenteille 4 vuotta (48 kuukautta) rajoitetulla tuntimäärällä. Hihnat, renkaat, jarrulevyt, akku, terät: 90 päivää ‡

‡Kysy maahantuojalta tai katso www.FerrisMowers.eu takuuehdot.
1) Tehot moottorin valmistajan ilmoituksen mukaan.
2) Kaikki tehot ovat bruttotehoja kierrosnopeudella 3600 r/min SAE J1940 mukaan ja Briggs & Stratton’n ilmoituksen mukaisesti.

2 vuoden rajoitettu takuu

1 vuoden / 100 tunnin rajoitettu takuu osille ja työlle, kumpi ensin täyttyy.



TEKNISET TIEDOT

IS2100ZBVE2852RDCEIS2100ZBVE2861RDCE

4 vuoden (48 kuukauden) tai 500 tunnin rajoitettu takuu, kumpi ensin täyttyy. Ensimmäisenä kahtena vuotena (24 kuukautta) ei tuntirajoitusta. 
Iskunvaimentajille ja jousituksen komponenteille 4 vuotta (48 kuukautta) rajoitetulla tuntimäärällä. Hihnat, renkaat, jarrulevyt, akku, terät: 90 päivää ‡
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Vanguard™ - bensiini

810 cc EFIja Oil Guard -voitelujärjestelmä

28 hv2)

2 sylinteriä V-Twin / 810 cc

Ilmajäähdytys

Sähköinen voimaoton kytkin

Sähköinen

42 litraa

155 cm / 61”

Taakse purkava iCD™

Taakse purkava/murskain ja murskainterät

3,8 - 12,7 cm

3,4 mm muotoon puristettu rakenne, koko leveydeltä kaksoispäälikansi, 

9,5 mm kulumissuojat, limittäin hitsatut kulmat

Valurauta 201 mm; 25,4 mm akseli

Poljin, jousikuormitteinen

Itsenäinen 4-pyöräjousitus

Itsenäinen Hydro-Gear® ZT-4400™ -voimansiirtoakselisto

34,93 mm käyttöakseli, pyörän navassa 5 pulttia

24 x 12,00 - 12 (4 ply)

13 x 6,50 - 6 (4 ply)

0 - 18,0 km/h

0 - 8,0 km/h

210

159

601

Vakio, taitettava turvavyöllä

Polttoainemittari kummasakin säiliössä, tuntimittari, moottorin 

virheellisen toiminnan näyttö

Turvakatkaisija istuimessa, voimaoton kytkimen turvakytkin, vapaan ja 

pysäköintijarrun turvakytkin

Voimansiirtoakselistossa öljykylpyiset levyjarrut

Vanguard™ - bensiini

810 cc EFIja Oil Guard -voitelujärjestelmä

28 hv2)

2 sylinteriä V-Twin / 810 cc

Ilmajäähdytys

Sähköinen voimaoton kytkin

Sähköinen

42 litraa

132 cm / 52”

Taakse purkava iCD™

Taakse purkava/murskain ja murskainterät

3,8 - 12,7 cm

3,4 mm muotoon puristettu rakenne, koko leveydeltä kaksoispäälikansi,  

9,5 mm kulumissuojat, limittäin hitsatut kulmat

Alumiinivalu 133 mm; 25,4 mm akseli

Poljin, jousikuormitteinen

Itsenäinen 4-pyöräjousitus

Itsenäinen Hydro-Gear® ZT-4400™ -voimansiirtoakselisto

34,93 mm käyttöakseli, pyörän navassa 5 pulttia

24 x 9,50 - 12 (4 ply)

13 x 5,00 - 6 (4 ply)

0 - 18,0 km/h

0 - 8,0 km/h

210

135

548

Vakio, taitettava turvavyöllä

Polttoainemittari kummasakin säiliössä, tuntimittari,  

moottorin virheellisen toiminnan näyttö

Turvakatkaisija istuimessa, voimaoton kytkimen turvakytkin, vapaan ja 

pysäköintijarrun turvakytkin

Voimansiirtoakselistossa öljykylpyiset levyjarrut

3 vuoden rajoitettu takuu

3 vuoden / 300 tunnin rajoitettu takuu, kumpi ensin täyttyy. Osille ja työlle yksi vuosi; vain osille toinen ja kolmas vuosi.



TEKNISET TIEDOT

MOOTTORI
Valmistaja

Malli

Teho hv

Sylinterit / tilavuus

Jäähdytys

Voimanotto

Käynnistys

Polttoainesäiliön tilavuus (litraa)

LEIKKURI
Leikkuuleveys (cm/inch)

Leikkuupöytä

Leikkuukorkeus (cm)

Leikkuupöydän rakenne

Leikkuukarat

Leikkuupöydän nosto

JOUSITUS JA VOIMANSIIRTO
Jousitus

Voimansiirto

Käyttöakselisto

Ajorenkaat (tuuma)

Kääntyvät renkaat (tuuma)

AJONOPEUS
Nopeus eteenpäin (km/h)

Nopeus taaksepäin (km/h)

MITAT
Pituus (cm)

Leveys (cm)

Kuivapaino (kg)

KÄYTTÄJÄN HALLINTALAITTEET JA MUKAVUUS
ROPS-turvarakenne

Instrumentit

Hallintalaitteet

Pysäköintijarru / turvalaitteet

TAKUU
Moottori

Leikkuupöydän käyttöhihna

Koneen vakaus

‡Kysy maahantuojalta tai katso www.FerrisMowers.eu takuuehdot.

Briggs & Stratton - bensiini

Commercial SeriesTM

25 hv2)

2 sylinteriä V-Twin / 724 cc

Ilmajäähdytys

Sähköinen voimaoton kytkin

Sähköinen

21 litraa

112 cm / 44”

Taakse purkava 

Taakse purkava/murskain ja murskainterät

3,8 - 11,4 cm

3,4 mm muotoon puristettu rakenne, koko leveydeltä 

kaksoispäälikansi, 9,5 mm kulumissuojat,  

limittäin hitsatut kulmat

Alumiinivalu 133 mm; 25,4 mm akseli

Poljin, jousikuormitteinen

Takapyörien jousitus, keinuva etuakseli ja 

iskunvaimentajat edessä

Itsenäinen Hydro-Gear® ZT-3400™ -voimansiirtoakselisto

28,6 mm kartiomainen, laipassa 4 pulttia

20 x 8.00 - 10 (4 ply)

11 x 4.00 - 5 (4 ply)

0 - 14,5 km/h

0 - 6,5 km/h

203

117

418

Vakio, taitettava turvavyöllä

Polttoainemittari, tuntimittari

Turvakatkaisija istuimessa, voimaoton kytkimen 

turvakytkin, vapaan ja pysäköintijarrun turvakytkin

Integroitu voimansiirtoakseliston jarru

Briggs & Stratton - bensiini

Commercial SeriesTM

27 hv2)

2 sylinteriä V-Twin / 810 cc

Ilmajäähdytys

Sähköinen voimaoton kytkin

Sähköinen

21 litraa

132 cm / 52”

Taakse purkava iCD™

Taakse purkava/murskain ja murskainterät

3,8 - 12,7 cm

3,4 mm muotoon puristettu rakenne, koko leveydeltä 

kaksoispäälikansi, 9,5 mm kulumissuojat,  

limittäin hitsatut kulmat

Alumiinivalu 133 mm; 25,4 mm akseli

Poljin, jousikuormitteinen

Takapyörien jousitus, keinuva etuakseli ja 

iskunvaimentajat edessä

Itsenäinen Hydro-Gear® ZT-3400™ -voimansiirtoakselisto

28,6 mm kartiomainen, laipassa 4 pulttia

22 x 11.00 - 10 (4 ply)

13 x 5.00 - 6 (4 ply)

0 - 16,0 km/h

0 - 8,0 km/h

206

135

480

Vakio, taitettava turvavyöllä

Polttoainemittari, tuntimittari

Turvakatkaisija istuimessa, voimaoton kytkimen 

turvakytkin, vapaan ja pysäköintijarrun turvakytkin

Integroitu voimansiirtoakseliston jarru

IS700ZB2752RDCE IS600ZB2544RDCE

4 vuoden (48 kuukauden) tai 500 tunnin rajoitettu takuu, kumpi ensin täyttyy. Ensimmäisenä kahtena vuotena (24 kuukautta) ei tuntirajoitusta. 
Iskunvaimentajille ja jousituksen komponenteille 4 vuotta (48 kuukautta) rajoitetulla tuntimäärällä. Hihnat, renkaat, jarrulevyt, akku, terät: 90 päivää ‡

2) Kaikki tehot ovat bruttotehoja kierrosnopeudella 3600 r/min SAE J1940 mukaan ja Briggs & Stratton’n ilmoituksen mukaisesti.

2 vuoden rajoitettu takuu

1 vuoden / 100 tunnin rajoitettu takuu osille ja työlle, kumpi ensin täyttyy.



TEKNISET TIEDOT

MOOTTORI
Valmistaja

Malli

Teho hv

Sylinterit / tilavuus

Jäähdytys

Voimanotto

Käynnistys

Polttoainesäiliön tilavuus (litraa)

LEIKKURI
Leikkuuleveys (cm/inch)

Leikkuupöytä

Leikkuukorkeus (cm)

Leikkuupöydän rakenne

Leikkuukarat

Leikkuupöydän nosto

JOUSITUS JA VOIMANSIIRTO
Jousitus

Voimansiirto

Käyttöakselisto

Ajorenkaat (tuuma)

Kääntyvät renkaat (tuuma)

AJONOPEUS
Nopeus eteenpäin (km/h)

Nopeus taaksepäin (km/h)

MITAT
Pituus (cm)

Leveys (cm)

Kuivapaino (kg)

KÄYTTÄJÄN HALLINTALAITTEET JA MUKAVUUS
ROPS-turvarakenne

Instrumentit

Hallintalaitteet

Pysäköintijarru / turvalaitteet

TAKUU
Moottori

Leikkuupöydän käyttöhihna

Koneen vakaus
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Briggs & Stratton - bensiini 

Commercial SeriesTM

23 hv2)

2 sylinteriä V-Twin / 724 cc

Ilmajäähdytys

Sähköinen voimaoton kytkin

Sähköinen

21 litraa

122 cm / 48” 

TRIPLE-leikkuupöytä

Vakiovarusteena muunneltava leikkuupöytä: purku taakse, purku sivulle ja murskainterät.

3,8 - 11,4 cm

3,4 mm muotoon puristettu rakenne, koko leveydeltä kaksoispäälikansi,  

9,5 mm kulumissuojat, limittäin hitsatut kulmat

Alumiinivalu 135 mm; 20,0 mm akseli

Poljin

Takapyörien jousitus, keinuva etuakseli ja iskunvaimentajat edessä

Itsenäinen Hydro-Gear® ZT-3100™ -voimansiirtoakselisto

25,4 mm kartiomainen, laipassa 4 pulttia

20 x 10.00 - 10 (4 ply)

11 x 4.00 - 5 (4 ply)

0 - 12,8 km/h

0 - 6,4 km/h

180 

126 / 155 (ohjain alas)

369

Ei saatavana

Polttoainemittari, tuntimittari

Turvakatkaisija istuimessa, voimaoton kytkimen turvakytkin, vapaan ja pysäköintijarrun turvakytkin

Integroitu voimansiirtoakseliston jarru

400SB2348CE

4 vuoden (48 kuukauden) tai 500 tunnin rajoitettu takuu, kumpi ensin täyttyy. Hihnat, renkaat, jarrulevyt, akku, terät: 90 päivää ‡

2 vuoden rajoitettu takuu

1 vuoden / 100 tunnin rajoitettu takuu osille ja työlle, kumpi ensin täyttyy.



TEKNISET TIEDOT

MOOTTORI
Valmistaja

Malli

Teho hv

Sylinterit / tilavuus

Jäähdytys

Voimanotto

Käynnistys

Polttoainesäiliön tilavuus (litraa)

LEIKKURI
Leikkuuleveys (cm/inch)

Leikkuupöytä

Leikkuukorkeus (cm)

Leikkuupöydän rakenne

Leikkuukarat

Leikkuupöydän nosto

JOUSITUS JA VOIMANSIIRTO
Jousitus

Voimansiirto

Käyttöakselisto

Ajorenkaat (tuuma)

Kääntyvät renkaat (tuuma)

AJONOPEUS
Nopeus eteenpäin (km/h)

Nopeus taaksepäin (km/h)

MITAT
Pituus (cm)

Leveys (cm)

Kuivapaino (kg)

KÄYTTÄJÄN HALLINTALAITTEET JA MUKAVUUS
ROPS-turvarakenne

Instrumentit

Hallintalaitteet

Pysäköintijarru / turvalaitteet

TAKUU
Moottori

Leikkuupöydän käyttöhihna

Koneen vakaus

‡Kysy maahantuojalta tai katso www.FerrisMowers.eu takuuehdot.

Kawasaki - bensiini

FX730V

23,5 hv1)

2 sylinteriä V-Twin / 726 cc

Ilmajäähdytys

Sähköinen voimaoton kytkin

Sähköinen

42 litraa

132 cm / 52” Sivulle purkava iCD™

Sivulle purkava ja korkealle nostetut terät

3,8 - 12,7 cm

3,4 mm muotoon puristettu rakenne, koko leveydeltä 

kaksoispäälikansi, 9,5 mm kulumissuojat,  

limittäin hitsatut kulmat

Valurauta 201 mm; 25,4 mm akseli

Poljin, jousikuormitteinen

Ei saatavana / Premium -jousitettu korkean selkänojainen istuin

IItsenäinen Hydro-Gear® ZT-4400™ -voimansiirtoakselisto

34,93 mm käyttöakseli, pyörän navassa 5 pulttia

24 x 9.50 - 12 (4 ply)

13 x 6.50 - 6 (4 ply) umpikumi

0 - 16,0 km/h

0 - 8 km/h

199

138 / 171 (Deflector down)

522

Vakio, taitettava turvavyöllä

Polttoainemittari kummasakin säiliössä, tuntimittari, 

moottorin virheellisen toiminnan näyttö

Turvakatkaisija istuimessa, voimaoton kytkimen turvakytkin, 

vapaan ja pysäköintijarrun turvakytkin

Voimansiirtoakselistossa öljykylpyiset levyjarrut

1 vuoden / 100 tunnin rajoitettu takuu osille ja työlle, kumpi ensin täyttyy.

Kawasaki - bensiini

FX801V

25,5 hv1)

2 sylinteriä V-Twin / 852 cc

Ilmajäähdytys

Sähköinen voimaoton kytkin

Sähköinen

42 litraa

155 cm / 61” Sivulle purkava iCD™

Sivulle purkava ja korkealle nostetut terät

3,8 - 15,2 cm

3,4 mm muotoon puristettu rakenne, koko leveydeltä 

kaksoispäälikansi, 9,5 mm kulumissuojat,  

limittäin hitsatut kulmat

Valurauta 201 mm; 25,4 mm akseli

Poljin, jousikuormitteinen

Ei saatavana / Premium -jousitettu korkean selkänojainen istuin

IItsenäinen Hydro-Gear® ZT-5400™ -voimansiirtoakselisto

34,93 mm käyttöakseli, pyörän navassa 5 pulttia

24 x 12.00 - 12 (4 ply)

13 x 6.50 - 6 (4 ply) umpikumi

0 - 16,0 km/h

0 - 8 km/h

201

161 / 194 (Deflector down) 

603

Vakio, taitettava turvavyöllä

Polttoainemittari kummasakin säiliössä, tuntimittari, moottorin 

virheellisen toiminnan näyttö

Turvakatkaisija istuimessa, voimaoton kytkimen turvakytkin, 

vapaan ja pysäköintijarrun turvakytkin

Voimansiirtoakselistossa öljykylpyiset levyjarrut

3 vuoden / 300 tunnin rajoitettu takuu, kumpi ensin täyttyy. Osille ja työlle yksi vuosi; vain osille toinen ja kolmas vuosi.

F210ZKAV2661SDCE F160ZKAV2452SDCE

4 vuoden (48 kuukauden) tai 500 tunnin rajoitettu takuu, kumpi ensin täyttyy. Ensimmäisenä kahtena vuotena (24 kuukautta) ei tuntirajoitusta. 
Iskunvaimentajille ja jousituksen komponenteille 4 vuotta (48 kuukautta) rajoitetulla tuntimäärällä. Hihnat, renkaat, jarrulevyt, akku, terät: 90 päivää ‡

1) Kaikki tehot ovat kawasakin ilmoituksen mukaiset.

3 vuoden rajoitettu takuu
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4 vuoden (48 kuukauden) tai 500 tunnin rajoitettu takuu, kumpi ensin täyttyy. Ensimmäisenä kahtena vuotena (24 kuukautta) ei tuntirajoitusta. 
Iskunvaimentajille ja jousituksen komponenteille 4 vuotta (48 kuukautta) rajoitetulla tuntimäärällä. Hihnat, renkaat, jarrulevyt, akku, terät: 90 päivää ‡

SRSZ1KAV2248RDCE

Kawasaki - bensiini

FX691V

22,0 hv1)

2 sylinteriä V-Twin / 726 cc

Ilmajäähdytys

Sähköinen voimaoton kytkin

Sähköinen

23 litraa

122 cm / 48” Taakse purkava iCD™

Taakse purkava/murskain ja murskainterät

4,4 - 11,4 cm

3,4 mm muotoon puristettu rakenne, kaksoispäälikansi, kaksoisvahvistetut sivuhelmat, 

limittäin hitsatut kulmat, iCD-tekniikka

Alumiinivalu 133 mm; 25,4 mm akseli

Manuaalinen, jousikuormitteinen

Patenttihakemuksessa oleva säädettävä jousitettu taso 

IItsenäinen Hydro-Gear® ZT-3400™ -voimansiirtoakselisto

28,6 mm kartiomainen, laipassa 4 pulttia

23 x 10.50 - 12 (4 ply)

11 x 4.00 - 5 (4 ply) umpikumi

0 - 12,8 km/h

0 - 6,4 km/h

166

124

398

Ei saatavana

Polttoainemittari, tuntimittari

Integroidut eteen ja taakse ajon ohjausvivut ja tasapainoakseli, automaattinen voimaoton 

uudelleen käynnistys

Voimansiirtoakseliston jarru / käyttäjän paikallaolo ohjaustasolla, pysäköintijarrun turvajärjestelmä moottorin käynnistyksessä 

SRSZ1KAV1936RDCE

Kawasaki - bensiini

FX600V

19,0 hv1)

2 sylinteriä V-Twin / 603 cc

Ilmajäähdytys

Sähköinen voimaoton kytkin

Sähköinen

23 litraa

91 cm / 36” Raakse purkava 

Taakse purkava/murskain ja murskainterät

4,4 - 11,4 cm

3,4 mm muotoon puristettu rakenne, kaksoispäälikansi, kaksoisvahvistetut sivuhelmat, 

limittäin hitsatut kulmat

Alumiinivalu 133 mm; 25,4 mm akseli

Manuaalinen, jousikuormitteinen

Patenttihakemuksessa oleva säädettävä jousitettu taso 

IItsenäinen Hydro-Gear® ZT-3400™ -voimansiirtoakselisto

28,6 mm kartiomainen, laipassa 4 pulttia

23 x 8.50 - 12 (4 ply)

11 x 4.00 - 5 (4 ply) umpikumi

0 - 12,8 km/h

0 - 6,4 km/h

162

92

368

Ei saatavana

Polttoainemittari, tuntimittari

Integroidut eteen ja taakse ajon ohjausvivut ja tasapainoakseli, automaattinen voimaoton 

uudelleen käynnistys

Voimansiirtoakseliston jarru / käyttäjän paikallaolo ohjaustasolla, pysäköintijarrun turvajärjestelmä moottorin käynnistyksessä

3 vuoden rajoitettu takuu

1 vuoden / 100 tunnin rajoitettu takuu osille ja työlle, kumpi ensin täyttyy.



MOOTTORI
Valmistaja

Malli

Teho hv

Sylinterit / tilavuus

Jäähdytys

Voimanotto

Käynnistys

Polttoainesäiliön tilavuus (litraa)

LEIKKURI
Leikkuuleveys (cm/inch)

Leikkuupöytä

Leikkuukorkeus (cm)

Leikkuupöydän rakenne

Leikkuukarat

Leikkuupöydän nosto

JOUSITUS JA VOIMANSIIRTO
Jousitus

Voimansiirto

Käyttöakselisto

Ajorenkaat (tuuma)

Kääntyvät renkaat (tuuma)

AJONOPEUS
Nopeus eteenpäin (km/h)

Nopeus taaksepäin (km/h)

MITAT
Pituus (cm)

Leveys (cm)

Kuivapaino (kg)

KÄYTTÄJÄN HALLINTALAITTEET JA MUKAVUUS
ROPS-turvarakenne

Instrumentit

Hallintalaitteet

Pysäköintijarru / turvalaitteet

TAKUU
Moottori

Leikkuupöydän käyttöhihna

Koneen vakaus

Vanguard

810cc

26 hv2)

2 sylinteriä V-Twin / 810 cc

Ilmajäähdytys

Sähköinen voimaoton kytkin

Sähköinen

19 litraa

122 cm / 48”

Murskainleikkuri

Silppuava murskainroottori

5,0 - 8,9 cm

3,4 / 4,6 mm muotoonpuristettu  

rakenne ja sisäpuolinen verhous 

Kelatyyppinen 102 mm ja 34 yksittäistä kääntyvää terää

5 yksittäistä välilevyä 

Ei saatavana

Itsenäinen Hydro-Gear® ZT-3100™ -voimansiirtoakselisto

25,4 mm kartiomainen, laipassa 4 pulttia

20 x 8.00 - 10 (4 ply) chevron tread

9 x 3.50 - 4 (4 ply) umpikumi

0 - 11 km/h

0 - 4,5 km/h

210

140

354

Ei saatavana

Nopeuden näyttö, tuntimittari

Käyttäjän paikallaolo, vakionopeuden ohjaustanko, itsenäiset 

eteen ja taakse ajon vivut, polkimella aktivoitava vapaa

Integroitu voimansiirtoakseliston jarru

FM35BV2648CE FW35BV2652RDCE

Vanguard - bensiini

810cc

26 hv2)

2 sylinteriä V-Twin / 810 cc

Ilmajäähdytys

Sähköinen voimaoton kytkin

Sähköinen

19 litraa

132 cm / 52”

Taakse purkava

Taakse purkava/murskain ja murskainterät

3,8 - 12,0 cm

3,4 mm muotoon puristettu rakenne, koko leveydeltä 

kaksoispäälikansi, 6,4 kulumissuojat, 9,5 mm etureuna, 

limittäin hitsatut kulmat

Alumiinivalu 133 mm; 25,4 mm akseli

Keskikorkeuden säätö yhdellä käsipyörällä

Ei saatavana

Itsenäinen Hydro-Gear® ZT-3100™ -voimansiirtoakselisto

25,4 mm kartiomainen, laipassa 4 pulttia

20 x 8.00 - 10 (4 ply)

11 x 4.00 - 5 (4 ply) umpikumi

0 - 11 km/h

0 - 4,5 km/h

200

135

383

Ei saatavana

Nopeuden näyttö, tuntimittari

Käyttäjän paikallaolo, vakionopeuden ohjaustanko, itsenäiset 

eteen ja taakse ajon vivut, polkimella aktivoitava vapaa

Integroitu voimansiirtoakseliston jarru

2 vuoden 500 tunnin rajoitettu takuu ilman tuntirajoitusta, osat ja työ. Hihnat, renkaat, jarrulevyt, akku, terät: 90 päivää ‡ 

TEKNISET TIEDOT

2) Kaikki tehot ovat bruttotehoja kierrosnopeudella 3600 r/min SAE J1940 mukaan ja Briggs & Stratton’n ilmoituksen mukaisesti.
3) Kaikki tehot ovat kawasakin ilmoituksen mukaiset.

‡Kysy maahantuojalta tai katso www.FerrisMowers.eu takuuehdot.

3 vuoden rajoitettu takuu

1 vuoden / 100 tunnin rajoitettu takuu osille ja työlle, kumpi ensin täyttyy.



FW35BV2648CE FW25KAV1936RDCE

Vanguard - bensiini

810cc

26 hv2)

2 sylinteriä V-Twin / 810 cc

Ilmajäähdytys

Sähköinen voimaoton kytkin

Sähköinen

19 litraa

122 cm / 48”

Taakse purkava

Taakse purkava/murskain ja murskainterät

3,8 - 12,0 cm

3,4 mm muotoon puristettu rakenne, koko leveydeltä kaksoispäälikansi, 6,4 

kulumissuojat, 9,5 mm etureuna, limittäin hitsatut kulmat

Alumiinivalu 133 mm; 25,4 mm akseli

Keskikorkeuden säätö yhdellä käsipyörällä

Ei saatavana

Itsenäinen Hydro-Gear® ZT-3100™ -voimansiirtoakselisto

25,4 mm kartiomainen, laipassa 4 pulttia

20 x 7.00 - 10 (4 ply)

11 x 4.00 - 5 (4 ply) umpikumi

0 - 11 km/h

0 - 4,5 km/h

200

125

380

Ei saatavana

Nopeuden näyttö, tuntimittari

Käyttäjän paikallaolo, vakionopeuden ohjaustanko, itsenäiset eteen ja taakse ajon 

vivut, polkimella aktivoitava vapaa

Integroitu voimansiirtoakseliston jarru

Kawasaki - bensiini

FS600V

18,5 hv3)

2 sylinteriä V-Twin / 603 cc

Ilmajäähdytys

Sähköinen voimaoton kytkin

Sähköinen

19 litraa

91 cm / 36”

Taakse purkava

Taakse purkava/murskain ja murskainterät

3,8 - 11,4 cm

3,4 mm muotoon puristettu rakenne, koko leveydeltä kaksoispäälikansi, 

4,8 kulumissuojat, 9,5 mm etureuna, limittäin hitsatut kulmat

Alumiinivalu 133 mm; 25,4 mm akseli

Leikkuukorkeuden säätö tapilla

Ei saatavana

Itsenäinen Hydro-Gear® ZT-3100™ -voimansiirtoakselisto

25,4 mm kartiomainen, laipassa 4 pulttia

20 x 7.00 - 10 (4 ply)

11 x 4.00 - 5 (4 ply) umpikumi

0 - 9,6 km/h

0 - 4,5 km/h

198

94

288

Ei saatavana

Nopeuden näyttö, tuntimittari

Käyttäjän paikallaolo, vakionopeuden ohjaustanko, itsenäiset eteen ja taakse ajon vivut, 

polkimella aktivoitava vapaa

Integroitu voimansiirtoakseliston jarru

www.FerrisMowers.eu | 55

2 vuoden 500 tunnin rajoitettu takuu ilman tuntirajoitusta, osat ja työ. Hihnat, renkaat, jarrulevyt, akku, terät: 90 päivää ‡ 

3 vuoden rajoitettu takuu

1 vuoden / 100 tunnin rajoitettu takuu osille ja työlle, kumpi ensin täyttyy.
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