Ferris IS 600Z – zero-turn maaier

De Ferris IS® 600Z is de kleinste telg binnen de Ferris familie. Het instapmodel is, net als zijn grotere
broers, voorzien van het IS® veringsysteem en professionele Hydro-Gear® transmissies.
De betrouwbare en duurzame Briggs & Stratton benzinemotor levert voldoende vermogen voor
maaisnelheden tot 14,5 km/u. De IS® 600Z staat garant voor een maximale maaiprestatie en
productie en is ideaal in complexe situaties, dankzij zijn optimale wendbaarheid en mobiliteit. U
maait meer in minder tijd met deze Ferris zero turn maaier.

IS® Veringsysteem
Veersysteem met onafhankelijke schokbrekers achter
(afgebeeld) en scharnierende vooras met ondersteunende
veerelementen.

Commercial Turf Series™ benzinemotor
De Briggs & Stratton Commercial Turf Series™
benzinemotor beschikt over een 5-traps filtersysteem met
cycloonfilter. Dit houdt de motor schoon van stof en
andere deeltjes, waardoor de motor betrouwbaarder loopt
en langer meegaat.

Aluminium mesas houder
Voorzien van aluminium mesas houders met smeernippels
voor langdurige, probleemloze inzetbaarheid.

Roll Over Protection Structure
180° inklapbare ROPS (Roll Over Protection Structure)
rolbeugel met veiligheidsgordel.

Hydro-Gear® ZT-3400
Onafhankelijke, industriële Hydro-Gear® ZT-3400
transmissies; ontworpen voor een optimale prestatie.

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

Geïntegreerde achterbumper
Geïntegreerde achterbumper beschermt de motor zonder
toegankelijkheid voor service te beperken.

Eenvoudige toegang voor onderhoud
Verwijderbare vloerplaat teneinde een maximale
toegankelijkheid te creëren voor service aan- en reinigen
van maaidekcomponenten.

KENMERKEN
MOTOR GROEP
 Voorzien van Briggs & Stratton V-Twin Commercial Turf Series™ luchtgekoelde
benzinemotor.
 Gepatenteerd en geavanceerd stof afscheidingssysteem met 5 stappen en geïntegreerd
cycloon luchtfilter.
 Gemakkelijk olie-aftapsysteem.
 Robuuste benzinetank met inhoud van 21 liter.

BEDIENINGSELEMENTEN & COMFORTSYSTEEM
 Het voetbediende maaidek liftsysteem is veerondersteund en ontziet de bestuurder tijdens
het aanpassen van de maaihoogte.
 180° inklapbare ROPS (Roll Over Protection Structure) rolbeugel met veiligheidsgordel.
 Verstelbare en ondersteunde stoel met armleuningen.
 Verwijderbare vloerplaat voorziet in optimale service-toegankelijkheid tot
maaidekcomponenten.
 Ergonomisch gevormde bedieningselementen en paneel met bekerhouder en
brandstofmeter.
MAAIDEK
 Verkrijgbaar in 112 cm maaibreedte met iCD™ maaidektechnologie.
 Standaard mulch inzet.
 Maaihoogte: 3,8 - 11,4 cm
 Voorzien van smeerbare aluminium mesashouders.
VERING / CHASSIS
 Het gepatenteerde veersysteem stelt u in staat ongelijke ondergrond sneller te maaien, met
een consistent goed maaibeeld, teneinde beter en sneller productie te leveren.
 Zwaar uitgevoerde geïntegreerde achterbumper beschermt het motorcompartiment.
 Onafhankelijke, industriële Hydro-Gear® ZT-3400 transmissies, voorzien van 18 cm
koelventilatoren die tevens het vuil weghouden.
ACCESOIRES
 Trekhaak.
 Verlichtingset (niet geschikt voor openbare weg).
 Anti-lek zwenkwielen.
 Specifieke Ferris mulch messen.

