Ferris IS 2100Z – zero-turn maaier

Rij een dag op een Ferris IS® 2100Z zero turn en ontdek hoe de IS® onafhankelijke vering een
langzame, hobbelige rit verandert in een snelle maaiklus die ook nog eens comfortabel is voor de
bestuurder. Volledige achtervering en onafhankelijke vering van de voorarmen maakt het mogelijk
sneller te maaien én comfortabel in uw stoel te blijven zitten. De impact op uw lichaam vermindert,
waardoor u minder snel moe zult worden. Tevens heeft de vering een positieve invloed op de
mechanische belasting van de machine zelf, waardoor deze langer mee gaat.
Met de Ferris iCD™ technologie onder het maaidek, kunt u altijd rekenen op een perfect, professional
maaibeeld. Combineer dit met de krachtige Vanguard™ benzinemotor met elektronische brandstof
injectie en u heeft een zuinige maaier die hoge productiviteit levert.

MODEL

MOTOR

IS2100ZBVE2852RDCE

28 pk* Vanguard™ 810cc EFI
V-Twin benzinemotor

IS2100ZBVE2861RDCE

28 pk* Vanguard™ 810cc EFI
V-Twin benzinemotor

MAAIDEK
132 cm - 52” iCD™ maaidek met
achteruitworp
Mulch-inzet standaard inbegrepen
155 cm - 61” iCD™ maaidek met
achteruitworp
Mulch-inzet standaard inbegrepen

IS® Veringsysteem
Het IS® veringsysteem bestaat uit instelbare
schokbrekers achter en onafhankelijk verende en
instelbare schokbrekers aan de voorkant.

Vanguard™ 810cc EFI benzine injectiemotor
De Vanguard™ 810cc EFI benzine motor met
elektronische brandstofinjectie levert een optimaal
vermogen voor onze zero turn maaiers. Daarnaast
zorgt de elektronisch geregelde brandstofinjectie
voor een zuinige motor met een grote besparing
van brandstof.

iCD™ maaisysteem
Het iCD™ maaisysteem garandeert een optimale
luchtstroom, een superieur maaibeeld en
complementeert de innovatieve eigenschappen van
het Ferris-programma.

Voetbediende maaideklift
Het voetbediende maaidek lift systeem is
veerondersteund en ontziet de bestuurder tijdens
het aanpassen van de maaihoogte. De maaihoogte
is instelbaar in stappen van 6 mm over een bereik
van 3,8 - 12,7 cm.

Verwijderbare vloerplaat
De vloerplaat van de IS 2100Z kan eenvoudig en
snel worden verwijderd, zodat de onderhoudsduur
drastisch korter wordt.

Makkelijke toegang voor onderhoud
Het opklappen van de stoel geeft u onmiddellijk
toegang tot alle belangrijke onderdelen van de
maaier.

Hydro-Gear® transmissies
De twee Hydro-Gear® ZT-4400 transmissies met 211
mm ventilatoren leveren de kracht en
betrouwbaarheid die u bij professioneel gebruik
mag verwachten.

Gepatenteerd bewegingscontrole systeem
Het innovatieve, gepatenteerde stuursysteem
levert een uitzonderlijke soepele, maar directe
stuurervaring. Zelfs bij zeer ruw terrein.

Vanguard™ EFI motor
Krijg meer werk gedaan per liter benzine met de
nieuwe Vanguard™ closed-loop EFI motor. Door het
gebruik van Electronic Fuel Injection kunt u fors
besparen op uw brandstofverbruik.

KENMERKEN
MOTOR GROEP


Aangedreven door een Vanguard™ 810cc EFI luchtgekoelde benzinemotor met
brandstofinjectie.



Closed-loop Electronic Fuel Injection systeem.



Tot 25% brandstofbesparing mogelijk.



Robuuste, dubbele 21 liter tanks, 42 liter inhoud.



Donaldson tweetraps, industrieel cycloon luchtfilter.

BEDIENINGSELEMENTEN & COMFORTSYSTEEM


Ergonomisch dashboard met bekerhouder, handschoenenvakje en brandstofindicatoren.



Inklapbare ROPS-veiligheidsbeugel met veiligheidsgordel.



Opklapbare stoel voor gemakkelijke toegang tot alle belangrijke componenten.



Comfortabele stoel met armsteunen en lende-ondersteuning

MAAIDEK


Beschikbaar in 132 cm en 155 cm maaidek met iCD™ maaidek technologie.



Maaihoogte: 3.8 - 12.7 cm, verstelbaar in stappen van 6 mm.



Aluminium mes-as houders op de 132 cm maaidekken en gietijzeren mes-as houders op de
155 cm modellen. Beiden smeerbaar vanaf de bovenzijde.



Af fabriek gemonteerde mulch-inzet.

VERING / CHASSIS


Gepatenteerde vier-wiel onafhankelijke vering verhoogt de maaikwaliteit en het bestuurders
comfort.



Twee professionele Hydro-Gear® ZT-4400™ transmissies met 211 mm ventilatoren voor
koeling en bescherming tegen vuilophoping.



Eenvoudig verwijderbare vloerplaat voor snelle toegang voor maaidekonderhoud.



Zwaar uitgevoerde achterbumper ter bescherming van het motorcompartiment.



Grote 24” achterwielen voor verbeterde tractie.

ACCESSOIRES


Trekhaak set.



Stoelvering.



Verlichtingset voorzijde (niet bestemd voor weggebruik).



Anti-lek zwenkwielen.



Specifieke Ferris Mulch messen.

