Ferris IS 2600Z – zero-turn maaier

Met de nieuwe IS® 2600Z zero turn maaier breidt Ferris haar zero turn lijn met diesel motoren nog
verder uit. Deze maaier, de opvolger van de succesvolle IS® 2500Z, beschikt over een pallet aan
eigenschappen en voordelen die geen andere maaier kan evenaren. Zeker in combinatie met Ferris
gepatenteerde onafhankelijke vering is er geen andere machine die kan concurreren met de
IS® 2600Z. Hij volgt moeiteloos alle oneffenheden in het terrein en stuurt met onnavolgbare
nauwkeurigheid. Alle schokken worden gedempt, waardoor de belasting op zowel mens als machine
verminderd wordt.
De IS® 2600Z beschikt over een krachtige Yanmar 3 cilinder vloeistof gekoelde dieselmotor die
voldoet aan EPA Final TIER 4 emissie norm. Met deze krachtbron kunt u snelheden bereiken tot wel
18 km/uur.

MODEL

MOTOR

IS2600ZBVE24D52RDCE

24 pk* Yanmar 3 cilinder
vloeistof gekoelde dieselmotor

IS2600ZBVE24D61RDCE

24 pk* Yanmar 3 cilinder
vloeistof gekoelde dieselmotor

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

Veringsystem
Het veringsysteem bestaat uit instelbare
schokbrekers achter en onafhankelijk verende
en instelbare schokbrekers aan de voorkant.

Yanmar™ dieselmotor
De efficiënte Yanmar™ 3 cilinder dieselmotor
(model 3TNM74F-SAFS) voldoet aan de EPA
Final TIER 4 emissie norm.

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.

Verwijderbare vloerplaat
De vloerplaat van de IS 2600Z 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
Twee Hydro-Gear® ZT-4400 transmissies met
211 mm ventilatoren.

Duurzame mes-as houders
Gietijzeren mes-as houders op de 61” modellen.
Aluminium mes-as houders op de 52” modellen.
Beide mes-as houders zijn smeerbaar vanaf de
bovenzijde.

KENMERKEN
MOTOR GROEP


Aangedreven door 24 pk Yanmar drie cilinder vloeistof gekoelde diesel motor.
(EPA Final TIER 4).



Robuuste, dubbele 21 liter tanks, totaal 42 liter inhoud.



Dubbeltraps, industrieel luchtfilter.

BEDIENINGSELEMENTEN & COMFORTSYSTEEM
 Voetbediende maaideklift, veerondersteund. Gemakkelijke maaihoogte instelling middels
1-pens systeem.
 Inklapbare ROPS-veiligheidsbeugel met veiligheidsgordel.
 Comfortabele stoel met armsteunen en lende-ondersteuning
 Eenvoudig verwijderbare vloerplaat voor snelle toegang voor maaidekonderhoud.
MAAIDEK
 Beschikbaar in 132 cm en 155 cm maaidek met iCD™ maaidek technologie.
 Maaihoogte: 3,8 – 12,7 cm; verstelbaar in stappen van 0,6 cm.
 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.
 Zwaar uitgevoerde achterbumper ter bescherming van het motorcompartiment.
ACCESSOIRES
 Trekhaak set.
 Stoelvering.
 Verlichtingset voorzijde (niet bestemd voor weggebruik).
 Anti-lek zwenkwielen.
 Specifieke Ferris Mulch messen.

