Ferris IS 5100Z – zero-turn maaier

De IS® 5100Z serie full-sized zero-turns beschikken over een onovertroffen niveau op het gebied van
comfort, prestaties en gebruiksgemak. Eenvoudige toegang tot service componenten, een
hoog motorvermogen, een optimaal gebruikers comfort en hoge prestaties dragen allen bij tot
lagere exploitatiekosten. Het exclusieve, onafhankelijke veersysteem maakt standaard onderdeel uit
van deze machine. Van alle professionele maaiers is deze machine het summum van comfort en
maaiprestaties.

MODEL

MOTOR

IS5100ZC33D61RDCE

33.5 pk* Caterpillar 3 cilinder
vloeistof gekoelde dieselmotor

IS5100ZC33D61RDCE

33.5 pk* Caterpillar 3 cilinder
vloeistof gekoelde dieselmotor

MAAIDEK
155 cm - 61” iCD™ maaidek met
achteruitworp
Mulch-inzet standaard inbegrepen.
183 cm - 72” iCD™ maaidek met
achteruitworp
Mulch-inzet standaard inbegrepen

Gietijzeren mes-as houders
Hercules™ gietijzeren mesas houders met overbemeten 62
mm conische lagering, 30,16 mm mes-assen en 257 mm 6gaats flenzen.

Caterpillar diesel motor
1500cc, 33.5-pk Caterpillar (model C1.5) diesel motor is de
beste in zijn klasse. Verwachte levensduur van de motor is
6000 uur, legendarische betrouwbaarheid.

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

Heavy duty constructie
6 mm stalen frame kokers, toonaangevend in de maaiindustrie.

Dubbele, instelbare schokbrekers
Dubbele, instelbare schokbrekers in combinatie met
dubbele, gietijzeren draagarmen en onafhankelijk
instelbare schokbrekers aan de voorzijde.

Voetbediende, hydraulische maaidek lift
De voetbediende, hydraulische maaidek lift garandeert
moeiteloos heffen of zakken van het maaidek.

KENMERKEN
MOTOR GROEP
 Caterpillar vloeistof gekoelde 3-cylinder diesel motor levert meer koppel op lage toerentallen
wanneer extra vermogen benodigd is (79,9 Nm @3000 tpm).
 Dubbeltraps, industrieel luchtfilter.
 Twee robuuste tanks met 28,4 liter inhoud (56,8 liter totaal).
 Duurzame bescherming door voorfilter en extra brandstoffilter.
 Automotive stijl motorkap vergrendeling voor gemakkelijke service toegankelijkheid.
BEDIENINGSELEMENTEN & COMFORTSYSTEEM
 Ruim bestuurdersplatform inclusief ergonomisch geplaatst dashboard, bekerhouder, 12V DC
aansluiting en opbergcompartiment.
 Neerklapbare rolbeugel (ROPS) met automatisch oprolbare veiligheidsgordel.
 Voet bediend hydraulisch dek-lift systeem.
 Comfortabele stoel met hoge rugleuning, gecapitonneerde armsteunen en lendeondersteuning
 Eenvoudig te verwijderen vloerplaat voor gemakkelijke service toegang.
MAAIDEK
 Beschikbaar in 155 cm / 183 cm achterlossend maaidek met iCD™ Technology.
 Maaihoogte: 3.8 - 15.2 cm / 1,5-6,0 inch verstelbaar in stappen van 0,6 cm.
 Hercules™ gietijzeren mes-as houders, smeerbaar vanaf de bovenzijde.
 Af-fabriek gemonteerde mulch-inzet
VERING / CHASSIS
 Gepatenteerde vier-wiel onafhankelijke vering verhoogt de maaisnelheid, maaikwaliteit en
het bestuurderscomfort.
 Toonaangevend kokerframe vervaardigd uit 6 mm dik staal.
 Zwaar uitgevoerde achterbumper ter bescherming van het motorcompartiment.
ACCESSORIES
 Trekhaak set.
 Stoelvering.
 Anti-lek zwenkwielen.
 Set met 360° anti-scalperende zwenkwielen voor maaidek.
 Specifieke Ferris Mulch messen.

