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Ferris IS®-stötdämpning 
reducerar vibrationerna
IS®-stötdämpningen ger föraren en lång rad fördelar: 

Ferris IS® är ett unikt, patenterat  
stötdämpnings-system
Ferris har utvecklat och tagit patent på ett unikt stötdämpningssystem, som följer EU-direktivet för vibrationer.  
En helt speciell egenskap, som lyfter Ferris över de konkurrerande märkena.

BÄTTRE EGENSKAPER OCH PRODUKTIVITET
Många förare minskar omedvetet ned farten för att kompensera för ojämn terräng. På en Ferris IS®-gräsklippare 
skyddas föraren mot stötarna från den ojämna terrängen och ökar därför helt naturligt farten, så maskinens  
kapacitet utnyttjas fullt ut.  

FÖLJER TERRÄNGEN
Ferris patenterade IS®-stötdämpning gör det möjligt för varje hjul att röra sig oavhängigt upp och ned för att 
följa terrängen. Klippaggregaget är flytande upphängt från stötdämpningen, så det höjer och sänker sig för att 
följa hjulen.

EKONOMISKA FÖRDELAR
Ferris patenterade IS®-stötdämpning resulterar i reducerade stötar, överlägsen förarkomfort, ökad hastighet på 
gräsklippningen, bättre stabilitet och en förlängd livstid för gräsklipparen. Det är därför Ferris också ekonomiskt 
är det rätta valet!

ÖKAD KOMFORT
IS®-stötdämpning absorberar de stötar och vibrationer, som kan medföra trötthet hos föraren. Den ökade 
komforten ger större arbetsglädje och ökar produktiviteten.

TA HAND OM DIN KROPP
- den skall hålla hela livet
HUR FUNGERAR IS®-STÖTDÄMPNINGEN?
Systemet eliminerar en stor del av stötarna i chassit, så det 
uppnås en enastående förarkomfort, ökad klipphastighet 
och stabilitet samt en lång livstid för maskinen.

•  Extremt hög förarkomfort

•  Stötar och vibrationer reduceras

•  Större kapacitet och klipphastighet

•  Längre livstid för maskinen

•  Identisk klipphöjd

SCANNA KODEN  

OCH SE FILMEN OM 

IS®-STÖTDÄMPnINgen
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Vibrationer kan skada din kropp
Om du utsätts för mycket vibrationer över lång tid, kan det ge skador. Till exempel 
förändringar i fingrarnas blodkärl, rygg- och ländsmärtor och nedslitning i förtid.  
Man kan utsättas för vibrationer på två sätt:

Hand- och armvibrationer
Vibrationerna uppstår när du klipper med en handhållen maskin,  
som ger skakningar ut i hand, arm och skuldra.

Maximal daglig vibrationsbelastning på händer och 
armar, om vibrationsbelastningen på 2,5 m/s2 inte  
skall överskridas*: 

Vid 2,5 m/s²: 8 timmar    Vid 3,5 m/s²: 4 timmar

Vid 5,0 m/s²:  2 timmar      Vid 10 m/s²: 30 min.

Helkroppsvibrationer
Dessa vibrationer förekommer särskilt vid körning med off-road- 
fordon, till exempel entreprenörs- och lantbruksmaskiner, då hela 
kroppen skakas upp genom sätet.

Maximal daglig vibrationsbelastning av kroppen, om 
vibrations belastningen på 0,5 m/s2 inte skall overskridas*: 

Ved 0,5 m/s²: 8 timer Ved 0,7 m/s²: 4 timer

Ved 1,0 m/s²: 2 timer Ved 1,4 m/s²: 1 time

* enligt Arbetsmiljöverket

Fråga efter de lagstadgade  
vibrationsmätningarna, innan  
du köper en ny gräsklippare
När du köper en ny motorgräsklippare har du rätt att få veta vibrations-
belastningen.

Ett EU-direktiv ISO 5395-1 säger nämligen att alla producenter/importörer  
i EU har en plikt att upplysa om vibrationsmätningar.

Direktivet beskriver bl a att alla mätningar skall utföras i en hastighet på  
6 km/h, för att ge ett likartat jämförelsematerial för alla tester.

Direktivet betyder att du kan undvika att köpa en utrustning med för stora 
vibrationer i förhållande till din hälsa.

Alla Ferris-gräsklippare följer ISO-standarden 
och de rekommenderade belastningsnivåerna för 
hand- och armvibrationer samt för vibrationer i 
kroppen.
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Garantin är med i priset på Ferris-gräsklipparna
Varje kund har olika behov. Därför erbjuder Ferris två garantiperioder, så att du som kund alltid kan vara trygg oavsett vilken 
Ferris-gräsklippare du väljer, och hur många timmar du kör.

2 + 2 års garanti
När du köper en Ferris-gräsklippare ges 
det 2 års garanti oavsett timantal.  
Kör du mindre än 500 timmar under 4 år 
ges det 4 års garanti.

Garanti på stötdämpningen
På den unika IS®-stötdämpningen på alla 
Ferris-gräsklippare ges det 4 års garanti 
oavsett timantal. Detta tillsammans med 
Ferris 2 + 2 års garanti ger dig en hög 
garanti för en produkt av hög kvalitet!
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Trädgårdsmästaren Martin Anthony la avgörande vikt på stötdämpning och förarkomfort, då han 
skulle välja ny gräsklippare. Därför valde han en Ferris ZT 2100 IS®.

- Det är utan jämförelse den gräsklippare som har den bästa 
förarkomforten på grund av stötdämpningssystemet, säger 
trädgårdsmästaren Martin Anthony om sin Ferris ZT 2100 
IS®-gräsklippare som han anskaffade i december 2016.

- Vi klipper gräs på en del platser där det är tämligen ojämnt, 
men det avancerade IS-stötdämpningssystemet skonas ryggen 
effektivt. Det var helt avgörande då jag skulle välja gräsklippare, 
säger Martin Anthony, som driver företaget Det' Havemanden i 
Køge, Danmark.   

- Jag är också positivt överraskad över gräsklipparens kapacitet. 
Miljömotorn på 28 hk har mycket krut, och vi får helt enkelt mer 
uträttat med den än vad jag hade räknat med. Och så är den 

både lätt och rolig att köra med - faktiskt som en liten gokart, 
säger han.

Martin Anthony tillägger att hans Ferris ZT 2100 IS®-gräsklippare 
klipper mycket bra med det 155 cm breda klippaggregatet med 
mulchkit.

Enkelt underhåll
- Det är lätt att slipa knivarna på gräsklipparen och den är på det 
hela taget lätt att underhålla. Och när vi skall flytta den är den lätt 
att få upp på lastbilen, även om däcken är våta, fortsätter han.

Zero Turn-funktionen betyder, att den kraftiga Ferris-gräsklipparen 
kan vända på stället och klippa upp till 18 000 kvadratmeter i 
timmen med en körhastighet på upp till 18 kilometer i timmen.  

” - Det är utan jämförelse den gräsklippare 
på marknaden som har den bästa förar-
komforten på grund av IS®-stöt dämpnings-
systemet.

Förarkomforten var helt 
avgörande för Martin

”  - Jag är positivt överraskad över  
kapa citeten på min Ferris- gräsklippare.  
Vi hinner helt enkelt mer med den, än  
vad jag hade räknat med.

intervju
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Slitstyrka, smidighet, driftsäkerhet och hög kapacitet. Det var egenskaper som Fredric  
Arnoldsson och hans manskap på Flens kommun satte i första rummet när maskinstallet skulle 
kompletteras med ytterligare en åkgräsklippare för två år sedan. Valet föll på Ferris ZT 5100 IS®.

- Det som slutgiltigt fällde avgörandet i konkurrens med andra 
märken var komforten, förklarar Fredric. - Maskinen är som en 
dröm att köra! Den unika, individuella fjädringen runtom trollar bort 
ojämnheter och vibrationer så att föraren kan hålla på en hel dag 
utan att känna av några belastningsproblem.

Maskinen blev så populär bland den cirka 15 anställda på kom-
munens tekniska förvaltning i Flen att en mindre klippare av sam-
ma märke, modell Ferris ZT 700 IS®, inköptes säsongen därpå. 

- Den stora modellen ZT 5100, som klipper 155 cm brett, an-
vänder vi till alla parker och grönytor i hela kommunen, förklarar 
Fredric som är arbetsledare på förvaltningen. - Den mindre Ferris 

ZT 700 är ett smidigt och effektivt komplement som lätt tar sig 
fram i trånga utrymmen bland planteringar, träd och gångar.

Båda maskinerna levererar ett perfekt klippresultat, inte minst 
tack vare följsamma klippdäck med lätt utbytbara mulchingknivar. 
En annan egenskap som uppskattas är att även den större av de 
båda klipparna enkelt kan transporteras på ett släp till de olika 
parkytorna över hela kommunen. Och de är både många och 
stora, så det är åtskilliga kvadratmeter gräs som ska avverkas 
varje dag under en klippsäsong. Långa stillestånd och krånglande 
teknik vore därför förödande!

- Med den smidiga spakstyrningen går det lätt att manövrera 
även på ondulerade och mer svårklippta ytor, tillägger Fredric.  
- Maskinerna svänger till och med runt sin egen axel. Träd, 
buskar, stenar och planteringar blir därför inga svåröverkomliga 
hinder i arbetet. 

Trots smidigheten och råstyrkan är Ferrisklipparna ergonomiskt 
konstruerade och robust byggda. 

- De tål tuffa tag under långa arbetspass, betygar Fredric. - Visst 
kan det gå en och annan kniv när någon av alla våra förare i 
hastigheten råkar köra på en sten eller stubbe. Men det är lätt 
åtgärdat. Peppar peppar, än så länge har omfattande verkstads-
besök lyst med sin frånvaro. Men i så fall har vi nära till snabb och 
sakkunnig service hos Agripro som är Ferris återförsäljare här i 
Flen. Vi är väldigt nöjda och ser fram emot att snart få köra igång 
vår tredje säsong med Ferris. 

” - Föraren kan hålla på en hel dag utan 
att känna av några belastningsproblem.

Stark, smidig och robust
”som en dröm att köra”

intervju

Fredric Arnoldsson 
är arbetsledare på 
förvaltningen på 
Flens kommun.
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ZT 400 IS®

Klipphastighet 
upp till 13 km/h.

Klippkapacitet 
upp till 10.000 m2/h.

NYHEt!
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Bakutkast Mulching Sidoutkast

3-i-1-gräsklippare  
ger dig alla möjligheter
3-i-1-gräsklipparen ger en  
effektiv flexibilitet när gräset både 
kan vara torrt, vått och högt.

Nyutvecklad 3-i-1-gräsklippare  
- perfekt för det svenska vädret
Vädret och klimatförändringar kan bjuda på utmaningar när du 
skall klippa gräs under våta förhållanden.

Därför har Ferris utvecklat en 3-i-1-gräsklippare för den nordiska 
marknaden. Gräsklipparen har en unik allsidighet, som säkrar en 
effektiv flexibilitet och en perfekt klippning i alla väder.

Kombinera klippmöjligheterna, hastigheten, smidigheten och 
märk komforten på maskinen med den oberoende hjulupphäng-
ningen och gläds åt det goda klippresultatet.

Specifikationer

ZT 400 IS®

Garanti
2 år: Obegränsat timantal 
4 år: Max. 500 timmars körning 
4 år: Stötdämpning

Stötdämpad  
komfort
IS© 4-hjulsstötdämpning 
ökar komforten och 
kapaciteten. 

Kraft till krävande  
utmaningar
B&S Commercial-motorn 
är byggd speciellt för zero 
turn-gräsklippare och har ett 
effektivt 5-stegs cyklonluftfil-
ter. V-Twin ger en överlägsen 
prestanda och en lång livstid.

Komfort Patenterad IS© 4-hjuls-stötdämpning

Ergonomi
Helkroppsvibrationer 0,5 m/s2. Hand- och armvibrationer 2,5 m/s2. Komfortabelt säte med hög rygg och 
justerbara armstöd. Fotstöd säkrar en god blodcirkulation dagen lång.

Motor B&S Commercial serie 23 hk V-Twin med cyklonluftfilter 

Transmission Hydro Gear® Commercial ZT 3100 

Tankkapacitet 21 liter

Vikt 350 kg

Däck Bakdäck 20x10,00-10 – framdäck 13x5.00-6  

Klippaggregat 122 cm 3-i-1-gräsklippare med bakutkast, mulching och sidoutkast

Klipphøjde Från 25 till 127 mm

Störtbåge Standard ROPS-båge, som kan fällas ned

Extrautrustning
Hydraulisk lyft av klippaggregaget, punkteringsfria framhjul, komplett belysning, drag, komfortabelt säte 
med hög rygg och stödben för enkelt underhåll

ÖVERLÄGSEN KAPACITET OCH 
EN VÄLBALANSERAD MASKIN 

MED NYA MÖJLIGHETER
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ZT 600 IS®

Klipphastighet 
upp till 14,5 km/h.

Klippkapacitet 
upp till 9.000 m2/h.
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Enkel att underhålla och serva
Fotplattan tas enkelt bort för att 
snabbt kunna serva och underhålla 
maskinen.

Liten och vaken med komfort i särklass
ZT 600 IS® kan med sin stora manöverduglighet användas där 
utrymmet är trångt. Låt dig inte luras av den lilla storleken!

Maskinen har patenterad stötdämpningsteknologi, klippaggregat 
med bakutkast eller mulchkit, kraftig Hydro-Gear®-transmission, 
Commercial-motor designad till Zero Turn, och en klipphastighet 

på upp till 14 km/h. Denna maskin är fylld med funktioner som 
säkrar maximal produktivitet.

Maskinen har en helt speciell komfort och prestanda som ingen 
annan har i denna klass.

ZT 600 IS®

Komfort Patenterad IS® 4-hjuls-stötdämpning

Ergonomi
Helkroppsvibrationer 0,5 m/s2. Hand- och armvibrationer 2,5 m/s2. Komfortabelt säte med hög rygg  
och justerbara armstöd. Fotstöd ger god blodcirkulation dagen lång.

Motor B&S Commercial serie 25 hk V-Twin med cyklonluftfilter

Transmission Hydro Gear® Commercial ZT 3400

Tankkapacitet 21 liter

Vikt 418 kg

Däck Bakdäck 20x8,00-10 – framdäck 11x4.00-5    

Klippr 112 cm klippaggregat med bakutkast och mulchkit

Klipphøjde Från 25 till 127 mm

Störtbåge Standard ROPS-båge, som kan fällas ned

Extrautrustning
Hydraulisk lyft av klippaggregaget, punkteringsfria framhjul, komplett belysning, drag, komfortabelt säte 
med hög rygg och stödben för enkelt underhåll

Specifikationer

Garanti
2 år: Obegränsat timantal 
4 år: Max. 500 timmars körning 
4 år: Stötdämpning

Komfort
IS® 4-hjulsstöt dämp-
ning ökar komforten 
och kapaciteten.

Snabblyft
Snabbt och enkelt att lyfta klippaggre-
gaget med en fotpedal.

Kraftiga lagerhus
Aluminium-lagerhus med 25,4 mm 
knivaxel och dubbla kullager.

Säkerhet
Gräsklipparen 
är utrustad med 
kraftigt påkör-
nings-skydd  
bak.

Kraft till  
krävande förhållanden
B&S Commercial-motorn är byggd 
till Zero Turn med ett effektivt 5-stegs 
cyklonluftfilter. V-Twin säkrar överläg-
sen prestanda och hållbarhet.

STOR MANÖVERDUGLIGHET  
- SKAPT FÖR EN EFFEKTIV  

ARBETSDAG
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ZT 700 IS®

Klipphastighet 
upp till 16 km/h.

Klippkapacitet 
upp till 12.000 m2/h.
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Professionell och komfortabel gräsklippare
Om du letar efter den bästa, kompakta Zero Turn-gräsklipparen, 
med hög komfort och prestanda, är Ferris ZT 700 IS® ett bra val.

ZT 700 IS® har patenterad stötdämpningsteknologi, iCD™ 
klipp-teknologi, bakutkast eller mulchkit, kraftig Hydro-Gear® 
transmission, Commercial-motor utformad till Zero Turn och en 
klipphastighet på upp till 16 km/h.

Gräsklipparen är fylld med funktioner som levererar maximal 
produktivitet. Maskinen är kompakt och smidig även i trånga 
utrymmen.

Ferris ZT 700 IS® har på kort tid blivit en av de mest sålda Zero 
Turn-maskinerna i sin klass på den danska marknaden.

ZT 700 IS®

Komfort Patenterad IS® 4-hjuls-stötdämpning

Ergonomi
Helkroppsvibrationer 0,5 m/s2. Hand- och armvibrationer 2,5 m/s2. Komfortabelt säte med hög rygg och 
justerbara armstöd. Fotstöd säkrar en god blodcirkulation dagen lång.

Motor B&S Commercial serie 27 hk V-Twin med cyklonluftfilter

Transmission Hydro Gear® Commercial ZT 3400

Tankkapacitet 21 liter

Däck Bakdäck 22x11,00-10 – framdäck 13x5.00-6  

Vikt 480 kg

Klippr 132 cm iCD™-klippaggregat med bakutkast och mulchkit

Klipphøjde Från 25 till 127 mm

Störtbåge Standard ROPS-båge, som kan fällas ned

Extrautrustning
Hydraulisk lyft av klippaggregaget, punkteringsfria framhjul, komplett belysning, drag, komfortabelt säte 
med hög rygg och stödben som underlättar för underhåll

Specifikationer

Garanti
2 år: Obegränsat timantal 
4 år: Max. 500 timmars körning 
4 år: Stötdämpning

Snabblyft
Snabbt och enkelt att lyfta 
klippaggre gaget med en fotpedal.

Kraftiga lagerhus
Aluminium-lagerhus med 25,4 mm 
knivaxel och dubbla kullager.

Enkel att underhålla och serva
Fotplattan tas enkelt bort för att 
snabbt kunna serva och underhålla 
maskinen.

Kraft till  
krävande förhållanden
B&S Commercial-motorn är byggd 
till Zero Turn med ett effektivt 5-stegs 
cyklonluftfilter. V-Twin säkrar överläg-
sen prestanda och hållbarhet.

Perfekt finish
iCD™-klippaggregaget 
säkrar ett bättre luftflöde 
och klippresultat.  
Bakutkast och mulchkit  
är standard.

Komfort
IS® 4-hjulsstöt dämpning ökar 
komforten och kapaciteten.

Professionell gräsklippare 
med hög komfort och  

prestanda
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ZT 2100 IS®

Klipphastighet 
upp till 18 km/h.

Klippkapacitet 
upp till 22.000 m2/h.
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Gräsklippare med stora ambitioner
ZT 2100 IS® har allt vad du kan önska dig: En kraftfull motor  
med elektroniskt styrd bensininsprutning, en enastående IS®- 
stötdämpning och en hög klipprestanda.

Gräsklipparen är utrustad med det nyaste inom bensinmotor-tek-
nologi, som ger en kraftfull dragkraft även i högt och vått gräs.

Elektroniskt styrd insprutning säkrar en topprestanda och redu-
cerar samtidigt bränsleförbrukningen med upp till 25% i förhållan-
de till traditionella bensinmotorer.

ZT 2100 IS® har en hög prestanda och komfort. Den vänder sig 
både till den professionelle användaren och till den mycket kräsne 
husägaren.

ZT 2100 IS®

Komfort Patenterad IS® 4-hjulsstötdämpning med oberoende hjulupphängning

Ergonomi
Helkroppsvibrationer 0,5 m/s2. Hand- och armvibrationer 2,5 m/s2. Komfortabelt säte med hög rygg och 
justerbara armstöd. Fotstöd säkrar god blodcirkulation dagen lång.

Motor B&S Vanguard EFI 810, 28 hk V-twin på 810 ccm med elektronisk bensininsprutning

Transmission Hydro Gear® Commercial ZT 4400

Tankkapacitet 42 liter fördelat på 2 bränsletankar

Vikt 548 kg (med 132 cm klippaggregat) / 601 kg (med 155 cm klippaggregat)

Däck
132 cm klippaggregat: bakdäck 24x9,5-12 – framdäck  13x5.00-6  
155 cm klippaggregat: bakdäck 24x12.00-12 – framdäck 13x6,50-6

Klippaggregat 132 cm eller 155 cm iCD™-klippaggregat med bakutkast och mulchkit

Klipphøjde Från 25 till 127 mm

Störtbåge Standard ROPS-båge, som kan fällas ned

Extrautrustning
Hydraulisk lyft av klippaggregatet, punkteringsfria framhjul, komplett belysning, drag, komfortabelt säte  
med hög rygg och stödben som underlättar för underhåll

Specifikationer

Garanti
2 år: Obegränsat timantal 
4 år: Max. 500 timmars körning 
4 år: Stötdämpning

Kraftiga lagerhus
Lagerhus i gjutjärn med 
25,4 mm knivaxel och  
dubbla kullager

Kraftfull och  
bränslesnål motor
En intelligent 28 hk Vanguard 
EFI 810 motor väljer själv 
bränslemängden. Det ger en 
besparning på upp till 25%.

Stötdämpad komfort
IS® 4-hjulsstötdämpning med 
oberoende hjulupphängning ökar 
komforten och kapaciteten.

Perfekt finish
iCD™-klippaggregaget säkrar ett 
bättre luftflöde och klippresultat. 
Bakutkast och mulchkit är standard.

EXAKT KLIPPNING MED EN 
PROFESSIONELL FINISH
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ZT 3200 IS®

Klipphastighet 
upp till 20 km/h.

Klippkapacitet 
upp till 29.000 m2/h.
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En unik gräsklippare, lite större än andra
ZT 3200 IS® har verkligen "raw power" och prestanda, pris och 
komfort i egen särklass och med den nyaste teknologin.  
Maskinen lär imponera även på den mest erfarne professionelle 
användaren och är redo att inta gräsmattan med en snabb och 
effektiv klippning.

De imponerande hästkrafterna och den starka, nyutvecklade 
transmissionen klarar även av det mest krävande landskap i en 
fart. Tillbringa en dag på Ferris ZT 3200 IS® och du kommer att 
upptäcka hur den patenterade stötdämpningen ökar komforten 
och prestandan - och gör det både roligare och enklare att klippa 
gräs.

ZT 3200 IS®

Komfort Patenterad IS® 4-hjulsstötdämpning med oberoende hjulupphängning

Ergonomi
Helkroppsvibrationer 0,5 m/s2. Hand- och armvibrationer 2,5 m/s2. Komfortabelt säte med hög rygg och 
justerbara armstöd. Fotstöd säkrar god blodcirkulation dagen lång.

Motor B&S Vanguard Big Block EFI, 37 hk V-twin på 993 ccm med elektronisk bensininsprutning

Transmission Hydro Gear® Commercial ZT 5400

Tankkapacitet 42 liter fördelat på 2 bränsletankar 

Vikt 747 kg

Däck Bakdäck 26x12.00-12 – framdäck 13x6.50-6 

Klippr 183 cm iCD™-klippaggregat med bakutkast och mulchkit

Klipphøjde Från 25 till 152 mm 

Störtbåge Standard ROPS-båge, som kan fällas ned 

Extrautrustning Punkteringsfria framhjul, komplett belysning, hydraulisk lyft, drag och stödben som underlättar underhållet

Specifikationer

Garanti
2 år: Obegränsat timantal 
4 år: Max. 500 timmars körning 
4 år: Stötdämpning

Kraftiga lagerhus
Hercules-lagerhus med 
30,1 mm knivaxel och 
dubbla kullager.

Perfekt finish
iCD™-klippaggrega-
get säkrar ett bättre 
luftflöde och klippre-
sultat. Bakutkast och 
mulchkit är standard.

Stöddämpad komfort
IS® 4-hjulsstötdämpning med obe-
roende hjulupphängning för bättre 
komfort och kapacitet

Hög prestanda med ekonomisk bränsleför-
brukning och mindre serviceomkostnader
En intelligent Vanguard Big Block EFI-motor anpassar 
själv bränslemängden och levererar optimal kraft. Den 
kräver ett minimum av service - serviceintervallen mellan 
oljebyten är 500 timmar.

EFFEKTIVITET, KOMFORT OCH  
HÖG PRESTANDA TILL ETT  

ATTRAKTIVT PRIS
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FÖRDELARNA MED EFI (ELEKTRONISK INSPRUTNING)

• EFI reducerar bränsleförbrukning och utsläpp

• Ett stängt EFI-kretslopp upprätthåller alltid den mest 
effektiva bränsleblandningen

• Bränsleförbrukningen är reducerad jämfört med en 
motsvarande modell med förgasare

• En sensor ser till att rätt mängd bränsle används

• EFI ökar motorkraften

• Enklare servicelösningar och motordiagnostik

• Optimerad  kall och varm omstart

• Professionell garanti. Oil Guard är uteslutande 
tillgängligt för Vanguard™ EFI-motorer på Ferris  
ZT-maskiner.
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* Omkostnadsbesparingar baserat på standardunderhåll med 100 timmars intervaller i förhållande till Oil Guard System med 500 timmars intervall.

OILGUARD LABELS- REVISED 6/15/16

Lock för enkel påfyllning samt integrerat 
oljefilter gör oljebytet lättare, renare och 
snabbare.

Större oljebehållare reducerar serviceintervallet 
från 100 till 500 timmar och sänker oljetem-
peraturen.

Unikt system med torrt vevhus säkrar smörj-
ningen vid körning i sluttningar och minimerar 
termisk oljenedbrytning

500 timmars serviceintervall betyder

60%  
BESPARNING* 
PÅ OLJE-
UNDERHÅLL
Varje enhet, varje år.

• Reducerat serviceintervall för oljebyte från 100 timmar till 500 timmar

• Större mängd olja innebär längre livstid

• Stort oljefilter med bättre filtreringsförmåga

• Löpande motorsmörjning vid drift i sluttningar (upp till 45 grader)

• Renare, snabbare, enklare oljebyte utan att verktyg behövs

• Mindre arbete med oljebyte, byte av filter och mindre oljeomkostnader

• 3 års professionell motorgaranti

• Vanguard™ EFI-motorer är standard på Ferris ZT 2100 och ZT 3200
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ZT 2600 IS®

Klipphastighet 
upp till 18 km/h.

Klippkapacitet 
upp till 22.000 m2/h.
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Gräsklipparen med de mest miljövänliga hästkrafter
Denna ZT 2600 IS®-gräsklippare lever upp till Steg 5-miljö kraven,  
som träder i kraft  2019. Den miljövänliga motorn har ett lägre 
C02-utsläpp, en låg bränsleförbrukning, mindre vibrationer och  
är tystare.

Ferris har utvecklat denna gräsklippare med fokus på förbättrad 
stötdämpning som ger prestanda och komfort i samma klass som 
den stora Ferris ZT 5100 IS®. 

ZT 2600 IS®

Komfort Patenterad IS® 4-hjulsstötdämpning med oberoende hjulupphängning

Ergonomi
Helkroppsvibrationer 0,5 m/s2. Hand- och armvibrationer 2,5 m/s2. Komfortabelt säte med armstöd. 
Fotstöd säkrar god blodcirkulation dagen lång.

Motor
Yanmar 3-cylindrig dieselmotor på 24 hk, 993 ccm och med dubbelt luftfilter.  
Uppfyller de senaste nya EPA final TIER 4 / Stage 3B emissionskrav.

Transmission Hydro Gear® Commercial ZT 4400

Tankkapacitet 42 liter fördelat på 2 bränsletankar

Vikt 727 kg (med 132 cm klippaggregat) / 743 kg (med 155 cm klippaggregat)

Däck
132 cm klippaggregat: bakdäck 24x9,5-12 – framdäck 13x5.00-6 
155 cm klippaggregat: bakdäck 24x12.00-12 – framdäck 13x6,50-6

Klippaggregat 132 cm eller 155 cm iCD™-klippaggregat med bakutkast och mulchkit

Klipphøjde Från 25 till 127 mm

Störtbåge Standard ROPS-båge, som kan fällas ned

Extrautrustning
Hydraulisk lyft av klippaggregaget, punkteringsfria framhjul, komplett belysning, drag, komfortabelt säte 
med hög rygg och stödben som underlättar för underhåll

Specifikationer

Komfort
IS® 4-hjulsstötdämpning med oberoende hjulup-
phängning ökar komforten och kapaciteten

Kraftiga lagerhus
Lagerhus i gjutjärn med 25,4 mm  
knivaxel och dubbla kullager.

Enkel att serva och underhålla
Fotplattan tas enkelt bort för att 
snabbt kunna serva och underhålla 
maskinen.

Perfekt finish
iCD™-klippaggregaget 
säkrar ett bättre luft-
flöde och klippresultat. 
Bakutkast och mul-
chkit är standard.

Den renaste dieseln
Utrustad med det nyaste inom miljö-
motorer och teknologi och uppfyller 
Steg 5-miljökraven, som träder i kraft 
i januari 2019.

Garanti
2 år: Obegränsat timantal 
4 år: Max. 500 timmars körning 
4 år: Stötdämpning

TYSTGÅENDE GRÄSKLIPPARE,  
SOM UPPFYLLER DE SENASTE  

MILJÖKRAVEN
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ZT 5100 IS®

Klipphastighet 
upp till 20 km/h.

Klippkapacitet 
upp till 29.000 m2/h.
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Den ultimativa Zero Turn-gräsklipparen!
ZT 5100 IS®-serien med dieselmotorer tillhör de större Zero 
Turn-gräsklipparna. Den har en imponerande komfort, kapacitet 
och användarvänlighet. De likaså imponerande antalet hästkrafter 
och den starka transmissionen klarar av det mest krävande av 
landskap.

Den höga prestandan och kapaciteten kan utnyttjas fullt ut tack 
vare stötdämpningen och de mindre vibrationerna.

När det gäller professionella gräsklippare med hög prestanda är 
Ferris ZT 5100 IS® den ultimata maskinen.

Komfort Patenterad IS© 4-hjulsstötdämpning med oberoende hjulupphängning

Ergonomi
Helkroppsvibrationer 0,5 m/s². Hand- och armvibrationer 2,5 m/s². Komfortabelt säte med hög rygg och 
justerbara armstöd. Fotstöd säkrar god blodcirkulation dagen lång

Motor Caterpillar 3-cylindrig dieselmotor på 36 hk och 1.500 ccm, med dubbelt luftfilter

Transmission Hydro Gear® PW-pumpar och Parker TG0335-hjulmotorer med oljekylare

Tankkapacitet 56,8 liter fördelat på 2 bränsletankar

Vikt 1.021 kg (med 155 cm klippaggregat / 1.070 kg (med 183 cm klippaggregat)

Däck Bakdäck 26 x 12.00 - 12 –  framdäck 13 x 6.50 – 6

Klippaggregat 155 cm eller 183 cm iCD™-klippaggregat med bakutkast och mulchkit

Klipphøjde Från 25 till 152 mm

Störtbåge Standard ROPS-båge, som kan fällas ned

Extrautrustning Punkteringsfria framhjul, komplett belysning, drag och stödben som underlättar för underhåll

Specifikationer

ZT 5100 IS®

Ultimat  
komfort
IS© 4-hjuls-stöt-
dämpning med 
oberoende hjul-
upphängning ger 
en imponerande 
hög komfort och 
kapacitet.

Snabblyft
Hydraulisk lyft av klippaggregaget 
via en fotpedal med transportlås. 

Kraftiga lagerhus
Hercules-lagerhus med 30,1 mm  
knivaxel och dubbla kullager.

Raw power
Caterpillar dieselmotor till de 
krävande arbetsuppgifterna, 
med ett vridmoment på 79 Nm.

Enkel att serva och underhålla
Fotplattan tas enkelt bort för att snabbt 
kunna serva och underhålla maskinen.

Perfekt finish
iCD™-klippaggrega-
get säkrar ett bättre 
luftflöde och klippre-
sultat. Bakutkast och 
mulchkit är standard.

Garanti
2 år: Obegränsat timantal 
4 år: Max. 500 timmars körning 
4 år: Stötdämpning

DEN  ULTIMATA 
GRÄSKLIPPAREN MED 

KOMFORT I SÄRKLASS!
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ZT SRS IS®

Klipphastighet 
upp till 12,8 km/h.

Klippkapacitet 
upp till 10.000 m2/h.
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ZT SRS IS®

Specifikationer

Garanti
2 år: Obegränsat timantal 
4 år: Max. 500 timmars körning 
4 år: Stötdämpning

Hög prestanda
Kompakt design, allsi-
dighet, komfort och hög 
prestanda kännetecknar 
Ferris SRS IS®.

Stötdämpad komfort
Förarplattformen är stöt-
dämpad och kan justeras 
så den passar den enskilde 
föraren. Det ger en maximal 
komfort under arbetet.

Komfort Patenterad IS® oavhängig fjädrad förarplattform

Ergonomi
Helkroppsvibrationer 0,5 m/s2. Hand- och armvibrationer 2,5 m/s2. Ergonomisk utformade reglage,  
stötdämpad justerbar förarplattform och vadderade knästöd

Motor Kawasaki® FX600V 19 eller 22 hk V-twin

Transmission Hydro Gear® Commercial ZT 3400

Tankkapacitet 23 liter

Vikt 368 kg (med 91 cm klippaggregat) / 398 kg (med 122 cm klippaggregat)

Däck
Bakdäck 23x8.50-12 – framdäck 11x4.5 
Bakdäck 23x10.50-12 – framdäck 11x4.5    

Klippr 91 eller 122 cm iCD™-klippaggregat med bakutkast och mulchkit

Klipphøjde Från 25 till 152 mm 

Extrautrustning Punkteringsfria framhjul

Enkel att  
transportera
Den kompakta maski-
nen är enkel att lasta 
på släpet när du skall 
vidare till nästa jobb.

Ergonomisk design
Allt arbete utföres i ergonomiskt 
korrekta arbetsställningar, och 
den kompakta designen ger dig 
full överblick över maskinen.

Innovativ och kompakt stand-on gräsklippare
Ställ dig på gräsklipparen och få överblick! ZT SRS IS® kombiner-
ar hastighet, smidighet och en lätt av- och påstigning.

Denna stand-on-gräsklippare är fylld med innovativa funktioner, 
och oavsett om arealet är liten eller stor ger gräsklipparen dig en 

optimal allsidighet, enkel lastning, stor kapacitet och låga omkost-
nader med bara en maskin! 

Maskinen är särskilt praktisk om du har många uppdrag på olika 
platser varje dag.

STÖTDÄMPAD FÖRAR-
PLATTFORM MED REDUCERAD 

STÖTBELASTNING
25



Extrautrustning till din Ferris-gräsklippare

Stödben för snabb service
Lättare att serva maskinen med detta original- 
stödben från Ferris. Lyfthöjd upp till 440 mm.

Lyse
Detta ljus-kit innehåller 2 st körriktningsvisare, 2 st positionsljus fram , 
vita LED-lyktor, 2 st positionsljus bak, röda LED-lyktor, 4 st LED- 
varningsljus, tuta och kontrollbox. Alla lyktor är CE-märkta.

TM
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Få en gratis provtur innan du beslutar dig  
BOKA EN VISNING
Vi rekommenderar alltid att du tar en provtur innan du köper en ny maskin. Helst 
i det område där maskinen skall användas, så att du är säker på att stabiliteten, 
dragkraften och komforten lever upp till dina krav.

Boka en visning och en gratis provtur hos din lokala MI återförsäljare 
eller kontakta MI-Sverige på tel. 031-722 66 11.
Du hittar din närmaste återförsäljare på www.mi-sverige.se/aterforsaljare

TM
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Vi erbjuder:
Ferris fjädringssystem med 4 års garanti ∙ ett brett återförsäljarnät och servicenätverk  
med egna verkstäder ∙ demonstration före köp ∙ reservdelsförsörjning från Danmark

Besök din återförsäljare och se de unika maskinerna och möjligheterna.

Ferris grundades 1909 och är en division under Briggs & Stratton. MI startade sälja Ferris produkter i Danmark 2003 och i Sverige 2005. 
Vi förbehåller oss rätten till att ändra på modeller eller specifikationer utan förvarning.

Importör: Återförsäljare:

Maskinhandler Indkøbsringen A/S
Soldalen 1, 7100 Vejle - Danmark
Tel. 031-722 66 11 ∙ www.mi-sverige.se

Förbehåll tas för slutsålda varor, ofullständiga leveranser, samt för tryck- och bildfel. Bilder kan visa produkter med extrautrustning.


