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PROFESJONALNE KOSIARKI Z NAPĘDEM



To co odróżnia nas od naszej konkurencji, oddziela też Ciebie od innych.

Ferris zapewnia komercyjne maszyny do pielęgnacji zieleni 
pozwalające Tobie pracować szybciej, osiągać więcej z większą 
łatwością, a wszystko dzięki innowacyjnym technologiom, 
bezkompromisowej wydajności i jakości. 
                                                                                                                                                      
Naszą podróż innowacji rozpoczęliśmy od zaprojektowania 
kosiarki samojezdnej, wyposażonej w opatentowany system 
zawieszenia, dzięki czemu mogła kosić szybciej, nie zwalniając 
nawet na nierównym terenie. Kolejnym krokiem było 
wprowadzenie systemu niezależnego zawieszenia do kosiarek  
z zerowym promieniem skrętu. Do pracy w harmonii z 
zawieszeniem, skonstruowaliśmy nasz układ tnący, dający 
większą kontrolę dla uzyskania wyjątkowego poziomu koszenia. 

Nasze jednoosiowe kosiarki serii FW posiadają równie wysoki 
poziom zaawansowania. Ferris jako pierwszy wprowadził napęd 
hydrostatyczny do tego typu kosiarek, co dla profesjonalistów 
oznacza łatwość obsługi oraz większą uniwersalność.

Bez względu, czy wybierzesz kosiarkę jednoosiową czy zero-
skręta, cała flota naszych maszyn została zbudowana tak, aby 
wytrzymać ciężką, całodniową, komercyjną pracę. Wszystkie 
narażone na uderzenia podczas pracy miejsca zostały specjalnie 
wzmocnione. Nasi inżynierowie zaprojektowali części ruchome 
tak, aby mogły pracować dłużej, skracając czas przestojów i 
zwiększając Twoje zyski. 

Nie ważne, czy zarządzasz flotą maszyn i specjalistów od 
pielęgnacji zieleni, czy jesteś wymagającym właścicielem dużego 
trawnika, Ferris przypomni dlaczego go kochasz przy każdym 
uruchomieniu.

Więcej informacji na temat Ferris znajdziesz na stronie  
www.ferrismowers.eu/pl/ lub na Facebook.com/FerrisMowersEU.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ  
KOSIARKI KOMERCYJNE FERRIS?

®
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KORZYŚCI Z OPATENTOWANEJ    TECHNOLOGII ZAWIESZENIA



IS® Suspension Technology is available on select models.

www.FerrisMowers.eu | 5

SPRAWDZONE ZAWIESZENIETM

Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalistą, czy też musisz zadbać o swój przydomowy trawnik kosiarki Ferris, dzięki opatentowanej
technologii zawieszenia, dają zauważalną poprawę wydajności podczas koszenia. Zespół inżynierów opracował system, dzięki którym Ferris 
spełnia potrzeby operatora i stanowi rozwiązanie do pracy w trudnym terenie.

WYJĄTKOWA OPATENTOWANA CECHA
Opatentowany system zawieszenia IS® to ekskluzywna funkcja, która stawia markę Ferris na dużo wyższym poziomie niż konkurencja. Już 
sam ten układ niesie użytkownikom wiele korzyści, od większego komfortu po zwiększenie wydajności. Ferris myśli o wszystkim! 

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ I MOŻLIWOŚCI
Wielu operatorów kosiarek nie zdaje sobie sprawy z faktu, że pracując na nierównym terenie, zwalniają. System zawieszenia IS® Ferris 
kosiarki samojezdnej pozwala na zachowanie stałej prędkości pracy przez operatora, eliminując wstrząsy powstałe w wyniku pracy na 
nierównym terenie. Układ zawieszenie  IS® zaprojektowano w taki sposób, by absorbował uderzenia i drgania wywołujące u operatora 
zmęczenie. Większy komfort przekłada się na większą satysfakcję z pracy i wyższą wydajność.  

PRECYZYJNE KOSZENIE DZIĘKI DOSTOSOWANIU DO UKSZTAŁTOWANIA TERENU
Urządzenie tnące porusza się wraz z niezależnym zawieszeniem IS®, dostosowując się do nierówności terenu. Dlatego podczas koszenia 
na trudnym terenie, zawieszenie dostosowuje się do kształtu podłoża, minimalizując jego uszkadzanie i maksymalnie zwiększając 
przyczepność, dzięki czemu uzyskuje się stałą, najwyższą jakość cięcia. Takie zawieszenie jest również korzystne dla podwozia, 
ograniczając obciążenie udarowe.

SPECJALIŚCI W DZIEDZINIE PROFESJONALNEGO KOSZENIA
W branży, w której wydajność w stosunku do kosztu inwestycji staje się coraz ważniejsza, warto zwrócić uwagę na bezpośredni związek 
pomiędzy komfortem operatora, a wielkością koszonego obszaru przy zakupie nowego sprzętu. Zawieszenie Ferris IS® zmniejsza obciążenie 
udarowe podwozia, zapewnia operatorowi najwyższy komfort, pozwala szybciej kosić, jest bardziej stabilne i zwiększa ogólną trwałość 
użytkową kosiarki. Dlatego marka Ferris nazywana jest specjalistą w dziedzinie profesjonalnego koszenia!

KOMFORT
Wyjątkowy układ zawieszenia Ferris absorbuje uderzenia i drgania powodujące zmęczenie operatora. 
Większy komfort przekłada się na satysfakcję z pracy i wyższą wydajność.

KORZYŚCI Z OPATENTOWANEJ    TECHNOLOGII ZAWIESZENIA

JAK TO DZIAŁA?

Nasz opatentowany układ zawieszenia umożliwia niezależne 
poruszanie się każdego koła w górę i w dół, co rekompensuje 
nierówności trawnika. Urządzenie tnące kosiarki jest 
podwieszone, unosząc się i opuszczając wraz z kołami maszyny. 
System ten eliminuje wstrząsy, co daje nam wysoki komfort 
pracy operatora,a również koszenie ze stałą prędkością, 
stabilność i wydłużony czas eksploatacji maszyny.

ZESKANUJ KOD QR
ABY POZNAĆ DZIAŁANIE 
ZAWIESZENIA IS®!
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SYSTEM KOSZENIA iCD™ 

1.  Wzmocniona krawędź przednia zapewnia ochronę 
urządzenia w miejscach najbardziej narażonych na 
uszkodzenie.

2.  Wielowarstwowa konstrukcja ze stali o dużej grubości 
gwarantuje maksymalną wytrzymałość.

3.  Osłona przed zabrudzeniem kół pasowych utrzymuje 
wilgoć i kurz z daleka, wydłużając trwałość łożysk.

4.  Punkt centralny jest przesunięty, optymalizując przepływ 
powietrza przy wyrzucie.

5.  Pochyła przednia krawędź umożliwia unoszenie trawy 
w obudowie urządzenia przed jej kontaktem z ostrzami 
noży.

6.  Schodek ułatwia wsiadanie i wysiadanie z maszyny.

7. Mocne stalowe noże Marbain® o grubości 6 mm.

8. Wyjmowana bez trudu wkładka mieląca.

9.  Noże mielące Ferris dodawane do wyposażenia 
standardowego.
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Adaptery noża aluminiowe
Obudowa adaptera z odlewu aluminium,

z kołnierzem o średnicy 133 mm,
mocowanym 4 śrubami, z wałem  

25,4 mm i łożyskami jednorzędowymi. 
Zintegrowane uszczelniacze łożysk, 

metalowe osłony przed zabrudzeniem 
na górze i na dole,a także możliwość 

smarowania przez górną część
adaptera.

Adaptery noża żeliwne
Żeliwna obudowa adaptera z kołnierzem o
średnicy 201 mm, mocowanym 6 śrubami,

z wałem 25,4 mm i łożyskami 
jednorzędowymi. Zintegrowane 
uszczelniacze łożysk, metalowe

osłony przed zabrudzeniem na górze i na
dole, a także możliwość smarowania przez

górną część adaptera.

Adaptery noża Hercules™ II 
Żeliwna obudowa adaptera z kołnierzem

o średnicy 257 mm, mocowanym  
6 śrubami, z wałem 30,16 mm i łożyskami 

dwurzędowymi klasy przemysłowej, o 
średnicy 62mm. Profesjonalne podwójne 
uszczelki, a także możliwość smarowania

przez górną część adaptera.
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DWA PASKI NAPĘDZAJĄCE UKŁAD TNĄCY 

Układ koszący z dwoma 
pasami napędowymi objęty 
jest 3-letnią, ograniczoną 
do 300  godzin pracy 
gwarancją, w zależności od 
tego, co nastąpi pierwsze. 
Gwarancja obejmuje części 
i robociznę w pierwszym 
roku, a w drugim i trzecim 
jedynie części.

†Pełne informacje dotyczące gwarancji znaleźć można w instrukcji obsługi lub na stronie www.ferrismower.com

DWA PASKI NAPĘDZAJĄCE UKŁAD TNĄCY 
Te zwiększające wytrzymałość funkcje, dostępne w modelach IS®3200Z IS®2100Z i F210Z, zapewniają większą 
niezawodność i wydajność. 

A. Prowadnik pasa 
Stalowe ramię zapobiega 
ześlizgiwaniu się pasa z 
koła pasowego.

B. Koła napędowe z 
głębokim rowkiem 
Głęboki rowek w kole 
pasowym zapewnia 
płynne sprzęganie koła 
pasowego z pasem 
napędzającym, co zmniejsza 
prawdopodobieństwo 
ześlizgnięcia się pasa.

C. Bardzo wytrzymały 
pas napędowy Optibelt 
Został zaprojektowany 
z myślą o najwyższej 
odporności na rozciąganie i 
przedwczesne zużycie, dzięki 
profilowi, który jest w stanie 
przenieść więcej mocy niż 
klasyczne paski.

C

3-LETNIA 
OGRANICZONA 
GWARANCJA 

NA PAS 
NAPĘDOWY



9ELEKTRONICZNY WTRYSK PALIWA

Każdy specjalista poszukuje profesjonalnego sprzętu koszącego, który  
zwiększa produktywność i maksymalizuje dochody. Aby sprostać tym 

wymaganiom, producenci korzystają z marek silników z zaawansowanymi 
technologiami i zintegrowanymi systemami, które optymalizują wydajność 

kosiarki, wymagają mniej konserwacji i minimalizują czas przestoju. Wymogi te spełniają elastyczne i niezawodne silniki Vanguard.

•  Zamknięty system EFI z czujnikiem O2, aby 
utrzymać najbardziej efektywną mieszankę 
paliwową.

•   Zmniejszone zużycie paliwa w porównaniu do 
gaźnikowych odpowiedników.

•  Czujnik prędkości kieruje odpowiednią ilość paliwa 
dokładnie wtedy, gdy jest to potrzebne.

•   Dostawy paliwa pod ciśnieniem dla efektywnego 
odparowywania.

•  Zwiększona moc.

•  Zwiększona kontrola i tolerancja na obciążenia.

•   Odporność na słabej jakości paliwo.

•  Płynność pracy na dużych wysokościach powyżej 
poziomu morza.

•  Zminimalizowane ssanie na rozruchu.

•  Zoptymalizowany rozruch na zimnym i ciepłym 
silniku.

•  Rozwiązania serwisowe i  
diagnostyka silnika.

•  Ograniczona komercyjna gwarancja.  
Dostępna jedynie z silnikami  
Vanguard™ EFI w  
kosiarkach Ferris.



OIL GUARD SYSTEM



OILGUARD LABELS- REVISED 6/15/16
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†

* Oszczędności wynikające ze standardowej wymiany oleju z 100 godzinnego okresu do 500 godzinnego okresu serwisowego dzięki systemowi Oil Guard.

†Patrz www.vanguardengines.com/service-support/warranty for w celu uzyskania szczegółów gwarancyjnych.

Korek wlewu i zintegrowany filtr znajdujący 
się w łatwo dostępnym miejscu sprawią, iż 
wymiana oleju będzie łatwa, czysta i szybka.

Zbiornik oleju o dużej pojemności pozwoli 
na utrzymanie odpowiedniej temperatury 
silnika i oleju.

Unikalna, sucha miska olejowa zapewnia 
systematyczne smarowanie oraz 
minimalizuje przestój spowodowany zbyt 
dużą temperaturą oleju.

Wydłużony interwał wymiany oleju do 500 
godzin oznacza

Każda jednostka, każdego roku.

•  Wydłużony interwał wymiany oleju z  
100 do 500 godzin.

•  Większa ilość oleju oznacza mniejsze zanieczyszczenie.

•  Duży filtr oleju z jeszcze większymi zdolnościami filtrującymi.

•  Stałe smarowanie silnika podczas pracy do 45° pochylenia terenu.

•  Czystsza, szybsza, łatwiejsza wymiana oleju bez konieczności 
używania narzędzi.

•  Zmniejszona częstotliwość wymiany oleju i filtra olejowego.

•  Zmniejsza czas przestoju, podnosi wydajność.

•  3-letnia gwarancja na silnik†.

•  Silniki Vanguard™ EFI dostępne jedynie w kosiarkach Ferris.

Zaoszczędź 60% 
kosztów związanych 
z wymianą oleju.
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Gwarancja na kosiarki 
samobieżne† 
Każdy klient ma inne potrzeby, 
dlatego Ferris stworzył gwarancję  
2+2 lata. Jedna prosta gwarancja 
obejmuje wszystkie nasze kosiarki samobieżne przez 
cztery lata (48 miesięcy) lub 500 godzin pracy, w 
zależności co nastąpi pierwsze. W ciągu pierwszych 2 
lat (24 miesięcy) gwarancja nie jest ograniczona ilością 
przepracowanych godzin. Paski, opony, klocki 
hamulcowe, akumulatory i ostrza posiadają 90 dni 
gwarancji.

Gwarancja na zawieszenie†

Wszyscy konsumenci, którzy nabyli 
kosiarkę Ferris z systemem 
zawieszenia posiadają na ten element 
maszyny 4 lata gwarancji (48 miesięcy) 
nieograniczonych liczbą godzin pracy. Jesteśmy 
zobowiązani do zapewnienia skuteczności, wydajności 
i trwałości.

†  Więcej szczegółowych informacji znaleźć można w instrukcji  
obsługi lub u autoryzowanego dilera marki Ferris.  
Szczegóły gwarancji silnika znajdują się w instrukcji obsługi silnika.

2+2 LATA 
OGRANICZONEJ 
G W A R A N C J I

4 LATA 
GWARANCJI NA 
ZAWIESZENIE

Ekskluzywny, opatentowany system zawieszenia 
stawia markę Ferris na dużo wyższym poziomie w 
stosunku do konkurencji.

Całkowicie niezależne zawieszenie w połączeniu z 
sinikiem o dużej mocy, przenosi nas w nowy wymiar 
komfortu, wydajności i jakości pracy.  
System zawieszenia chroni operatora podczas pracy 
na nierównym terenie, co umożliwia stałą prędkość 
jazdy i pełne wykorzystanie mocy kosiarki.

Dzięki szerokiej gamie silników benzynowych oraz 
diesla, jak i układów tnących o szerokościach od 
112cm do 183cm, możesz być pewny, że wybierzesz 
kosiarkę Ferris idealnie spełniającą Twoje potrzeby.
 
Daj się zaskoczyć niezwykle wysoką wydajnością przy 
maksymalnym komforcie pracy.

KOSIARKI O ZEROWYM PROMIENIU    SKRĘTU



  

 

IS® 5100Z

IS5100ZC33D61RDCE

IS5100ZC33D72RDCE

20

 

2,48 2,93

155 cm 183 cm

Seria IS® 5100Z kosiarek o zerowym promieniu skrętu z silnikiem wysokoprężnym zapewnia najwyższą 
wydajność spośród maszyn do pielęgnacji trawników. Jej imponująca moc i potężna przekładnia radzą 
sobie z najbardziej wymagającymi zadaniami, podczas gdy ekskluzywny układ zawieszenia na nowo 
definiuje komfort jazdy, umożliwiając zwiększenie prędkości.  To my wyznaczamy na nowo standardy 
wydajności i wygody koszenia. W zakresie kosiarek profesjonalnych, maszyny te stanowią najwyższe 
osiągnięcie.

Caterpillar 33,5 KM*, 3 cylindry
wysokoprężny chłodzony cieczą

183 cm - 72”  Urządzenie tnące  
w systemie iCDTM z wyrzutem tylnym

* MOC WEDŁUG PRODUCENTA SILNIKA.

ZESPÓŁ SILNIKA
•     Trzycylindrowy silnik wysokoprężny 

Caterpillar chłodzony cieczą, zapewnia 
wyższy moment obrotowy przy mniejszej 
prędkości obrotowej, dzięki czemu 
maszyna osiąga większą moc tam,  
gdzie jest ona potrzebna

•     Dwustopniowy przemysłowy filtr 
powietrza.

•     Solidne zbiorniki paliwowe 28,4 litra  
(w sumie 56,8 litra).

•     Filtry paliwa zasadniczy i wtórny 
zapewniają długotrwałą ochronę.

•     Zamknięcie maski, tak jak w samochodzie 
ułatwia dostęp do silnika w trakcie prac 
serwisowych.

SYSTEMY STEROWANIA I
KOMFORT OPERATORA
•      Powiększona kabina operatora zawiera 

ergonomicznie zaprojektowany panel 
sterowania z uchwytem na kubek, 
kieszenią na komórkę, wyjściem 12 V i 
schowkiem.

•        Składany pałąk zabezpieczający 
(ROPS) ze zwijanym pasem 
bezpieczeństwa.

•       Hydrauliczny układ unoszenia  
urządzenia tnącego, sterowany pedałem.

•       W standardzie wysokiej klasy fotel 
z wysokim oparciem i miękkimi 
podłokietnikami.

•   Zdejmowana płyta podłogi ułatwiająca 
prace konserwacyjne.

URZĄDZENIE TNĄCE
•     Dostępne szerokości robocze 155 cm i 

183 cm z technologią iCD™.
•     Wysokość koszenia: 3,8 - 15,2 cm /  

1,5” - 6” regulacja co 0,6 cm.
•     Żeliwne adaptery noża Hercules™ II 

smarowane od góry.
•   Montowane fabrycznie noże mielące  

wraz z wkładką wyrzutu tylnego.

ZAWIESZENIE/PODWOZIE
•   Opatentowany układ zawieszenia IS® 

dla czterech kół w ogromnym stopniu 
poprawia jakość koszenia i komfort pracy 
operatora.

•  Wiodące w branży stalowe, rurowe 
profile ramy o grubości 6 mm.

•     Niezależne pompy Hydro-Gear® PW, 
silniki kół Parker TG0335 z dużym filtrem 
olejowym typu przemysłowego oraz 
chłodnicą oleju.

•   Solidny, zintegrowany zderzak tylny, 
chroniący przedział silnika.

OSPRZĘT
• Zestaw zaczepu przyczepy.
• Zestaw amortyzacji fotela.
•  Odporne na przebicie opony kółek 

samonastawnych.

PRĘDKOŚĆ JAZDY
KM/H

Caterpillar 33,5 KM*, 3 cylindry
wysokoprężny chłodzony cieczą

155 cm - 61”  Urządzenie tnące  
w systemie iCDTM z wyrzutem tylnym

SILNIKMODEL URZĄDZENIE TNĄCE

DO

HEKTARA/H

PRZY WYDAJNOŚĆI 80% PRZY WYDAJNOŚĆI 80%

DO

HEKTARA/H
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Żeliwne adaptery noża  
Hercules™ II z dużymi 
łożyskami kulkowymi 62 mm 
skośnymi, dwurzędowymi, 
klasy przemysłowej, wałem 
30,16 mm i kołnierzem 257 
mm mocowanym 6 śrubami.

Silnik wysokoprężny  
Caterpillar 1500 cm3, 
33,5 hp* (model C1.5) jest 
najlepszy w swojej klasie. 
Oczekiwana trwałość silnika 
to 6 000 godzin, legendarna 
niezawodność.

Układ tnący iCD™ zapewnia 
lepszy przepływ powietrza, 
najwyższą jakość cięcia i 
stanowi kolejną innowację w 
tej rodzinie produktów Ferris.

Zawieszenie tylne z  
amortyzatorem stosującym 
podwójne sprężyny, z dwoma 
żeliwnymi wahaczami i 
niezależnymi, regulowanymi 
sprężynami na  
amortyzatorach z  
przodu.

Sterowany pedałem  
hydrauliczny układ unoszenia
urządzenia tnącego pozwala 
unosić je i opuszczać bez 
wysiłku.

Ferris stosuje wiodącą w 
branży ramę o grubości  
6 mm. 



  

IS® 3200Z

IS3200ZBVE3772RDCE

20

 

2,93

IS 3200Z jest najnowszym osiągnięciem w dziedzinie koszenia. Podczas projektowania zadbaliśmy, aby był jeszcze 
bardziej trwały i niezawodny. Układ napędowy wyposażony został w komercyjne, niezależne przekładnie Hydro-Gear 
ZT5400 dla poprawy niezawodności i zwiększenia wydajności. Duże koła napędowe poprawiają przyczepność oraz 
komfort jazdy, zwiększając wydajność podczas wspinaczki po stoku. Mocowanie układu tnącego zostało 
wzmocnione poprzez stałe, stalowe wieszaki dla większej niezawodności i łatwości regulacji.

* WSZYSTKIE WARTOŚCI MOCY OZNACZAJĄ MOC BRUTTO PRZY 3600OBR/MIN ZGODNIE Z SAE J1940 OKREŚLONE PRZEZ BRIGGS & STRATTON.

ZESPÓŁ SILNIKA
•  Napędzany benzynowym 

silnikiem 37 HP* Vanguard™ BIG 
BLOCK™ 993 cm³ EFI V-Twin 
chłodzonym powietrzem

•  Dwustopniowy, przemysłowy filtr 
powietrza

•  Łatwy w użyciu spust oleju
•  Wytrzymałe, podwójne zbiorniki 

paliwa, każdy o pojemności 21L 
(ogółem 42L)

•  System Vanguard Oil Guard - 
wydłużający interwał wymiany 
oleju do 500 godzin.

SYSTEMY STEROWANIA I
KOMFORT OPERATORA
•   Ergonomiczny panel sterujący 

wyposażony w uchwyt na kubek, 
schowek oraz wskaźnik paliwa 
dla wygody operatora.

•   Fotel Premium z wysokim 
oparciem, wyposażony w 
regulowane podłokietniki, w łatwy 
sposób można dopasować do 
sylwetki operatora.

URZĄDZENIE TNĄCE
•  Układ tnący wykonany w 

technologii iCD o szerokości 
183cm

•  Wysokość koszenia regulowana 
za pomocą pedału, co 0,6cm w 
zakresie od 3,8 do 12,7cm

•  Układ tnący z wyrzutem trawy do tyłu 
został fabrycznie wyposażony we 
wkładkę mielącą oraz noże mielące

•  Hercules II to specjalne adaptery żeliwne 
ze smarowniczkami dla wydłużenia 
żywotności.

•  2 pasy napędowe układu tnącego 
zwiększają żywotność pasków i 
niezawodność całego układu 

ZAWIESZENIE I UKŁAD 
NAPĘDOWY
•   Opatentowany system zawieszenia 

pozwala kosić szybciej nawet na 
nierównym terenie, zachowując wysoką 
jakość cięcia i podnosząc wydajność 
pracy

•   Wytrzymały, zintegrowany tylny zderzak 
chroni komorę silnika

•   Dwie, profesjonalne przekładnie Hydro-
Gear ZT5400 wyposażone zostały w 
wentylatory o średnicy 22cm dla  
lepszego chłodzenia

•   Duży rozmiar tylnej opony poprawia 
właściwości jezdne oraz komfort 
operatora.

OSPRZĘT
•  Zaczep tylny
•  Zestaw dodatkowej amortyzacji fotela
•  Wzmocnione przednie koła
•  Zestaw świateł typu LED do montażu na 

pałąku ochronnym.
• Podnośnik serwisowy

37 KM* Vanguard™ BIG BLOCK™ 993 cm³  
EFI V-Twin benzynowy z systemem Oil Guard

183 cm - 72” iCDTM 

Układ tnący z wyrzutem tylnym

SILNIKMODEL URZĄDZENIE TNĄCE

PRĘDKOŚĆ JAZDY
KM/H

DO

HEKTARA/H

PRZY WYDAJNOŚĆI 80%
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Układ tnący modelu IS3200Z napędzany przy 
pomocy 2 pasków, które posiadają 3 lata 
gwarancji lub 300 godzin pracy w zależności 
od tego, co nastąpi pierwsze. Gwarancja 
w pierwszym roku obejmuje części oraz 
robociznę, natomiast w drugim i trzecim roku 
tylko części.

Silnik VanguardTM 993cm³ 
BIG BLOCKTM EFI z  
systemem Oil Guard 
zapewnia optymalny poziom 
mocy i zużycia paliwa, 
ograniczając przy tym czas 
oraz koszty związane z  
utrzymaniem.

Opatentowany system 
zawieszania składa 
się z przednich i 
tylnych, regulowanych 
amortyzatorów.

Szybki demontaż podłogi
ułatwia czyszczenie i
konserwację górnej części 
układu tnącego.

Hercules II to żeliwne 
adaptery noży z 
dwurzędowymi, skośnymi 
łożyskami, wałem 30,16 mm 
i kołnierzu montowanym do 
obudowy za pomocą 6 śrub.

Układ tnący regulowany za
pomocą pedału co 6mm w
zakresie od 3,8 do 12,7cm.

Opatentowany układ 
kierowniczy zapewnia 
wyjątkowo płynne działanie.

Duże 26” koła gwarantują 
większą przyczepność, 
komfort jazdy oraz poprawiają 
właściwości jezdne w czasie 
pracy na stoku.

Dwie, komercyjne przekładnie 
Hydro-Gear ZT5400 
zapewniają niezrównaną  
moc i trwałość.

3-LETNIA
OGRANICZONA 
GWARANCJA NA 
PASY NAPĘDOWE 
UKŁADU TNĄCEGO.



 

 

 

 
ENGINEMODEL DECK

IS® 2600Z

IS2600ZY24D52RDCE

IS2600ZY24D61RDCE

 

18 1,90 2,23

132 cm 155 cm

Nowa seria kosiarek o zerowym promieniu skrętu IS® 2600Z to wzbogacenie rodziny kosiarek Ferris 
o modele z silnikiem wysokoprężnym oraz funkcjami i udogodnieniami, jakich nie mają żadne inne 
kosiarki profesjonalne. Kiedy nasi inżynierowie postanowili odświeżyć cieszący się powodzeniem 
model IS® 2500Z, biorąc pod uwagę wymagania użytkowników końcowych, stworzyli wytrzymałą i 
dopracowaną maszynę. W tej klasie żadna inna maszyna nie może się równać pod względem 
niezawodności z tą kosiarką o zerowym promieniu skrętu, szczególnie w połączeniu z korzyściami 
niesionymi przez opatentowany układ zawieszenia Ferris. Cały układ amortyzuje największe nawet 
nierówności terenu, zapewniając znakomitą kontrolę i dokładność sterowania, niwelując wstrząsy i 
obniżając siły oddziałujące zarówno na człowieka, jak i maszynę.

Yanmar 24 KM*, 3 cylindry
wysokoprężny chłodzony cieczą 

Yanmar 24 KM*, 3 cylindry
wysokoprężny chłodzony cieczą 

132 cm - 52” Urządzenie tnące w  
systemie iCDTM z wyrzutem tylnym

155 cm - 61” Urządzenie tnące w  
systemie iCDTM z wyrzutem tylnym

* MOC WEDŁUG PRODUCENTA SILNIKA.

ZESPÓŁ SILNIKA
•     Napęd stanowi trzycylindrowy  

silnik wysokoprężny Yanmar  
24 HP chłodzony cieczą (EPA  
FINAL TIER 4/ Euro Stage 5 ready).

•     Solidne zbiorniki paliwowe  
21 litrów (w sumie 42 litry).

•     Dwustopniowy przemysłowy  
filtr powietrza.

SYSTEMY STEROWANIA I
KOMFORT OPERATORA
•   Nożny mechanizm sterowania 

wysokością urządzenia tnącego wraz z 
trzpieniem blokującym.

•   Składany pałąk zabezpieczający 
(ROPS) ze zwijanym pasem 
bezpieczeństwa. 

•   Fotel Premium z regulowanymi 
podłokietnikami.

•     Zdejmowana płyta podłogi ułatwia 
dostęp do elementów wymagających 
konserwacji.

URZĄDZENIE TNĄCE
•   Dostępne szerokości robocze 132 cm i 

155 cm z technologią iCD™.
•  Wysokość koszenia: 3,8 - 12,7 cm / 

1,5” - 5” regulacja co 0,6 cm.
•  Aluminiowe adaptery noży smarowane 

z góry w kosiarkach o szerokości 
roboczej 132 cm i żeliwne smarowane 
z góry - w modelach 155 cm. 

•     Montowane fabrycznie noże mielące 
wraz z wkładką wyrzutu tylnego.

ZAWIESZENIE/PODWOZIE
•   Opatentowany układ zawieszenia IS® 

dla czterech kół w ogromnym stopniu 
poprawia jakość koszenia i komfort 
pracy operatora.

•   Solidny, zintegrowany zderzak tylny, 
chroniący przedział silnika.

OSPRZĘT
•  Zestaw zaczepu przyczepy.
•  Zestaw świateł typu LED do  

montażu na ramie ROPS. 
•  Odporne na przebicie opony kółek 

samonastawnych.
• Podnośnik serwisowy.

PRĘDKOŚĆ JAZDY
KM/H

SILNIKMODEL URZĄDZENIE TNĄCE

DO

HEKTARA/H

PRZY WYDAJNOŚĆI 80%

DO

HEKTARA/H

PRZY WYDAJNOŚĆI 80%
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Układ zawieszenia składa
się z tylnych sprężyn na
amortyzatorach i przednich, 
niezależnych, regulowanych
sprężyn na amortyzatorach.

Podnośnik urządzenia  
tnącego sterowany  
regulowanym pedałem 
umożliwia ustawianie 
wysokości koszenia bez 
wysiłku.

Wydajny silnik wysokoprężny 
trzycylindrowy Yanmar™ 
(model 3TNM74F-SAFS) 
spełnia wymogi dotyczące 
emisji EPA Final TIER 4 (Euro 
Stage 5 ready).

Adaptery noży smarowane 
od góry wykonano z żeliwa 
(model 61”) lub aluminium 
(model 52”), maksymalizując 
ich trwałość. 

Układ tnący iCD™ zapewnia 
lepszy przepływ powietrza, 
najwyższą jakość cięcia i 
stanowi kolejną innowację w 
tej rodzinie produktów Ferris.

Płytę podłogi IS 2600Z 
można szybko zdemontować, 
skracając czas niezbędny do 
wykonania prac serwisowych.



  

 
ENGINEMODEL DECK

IS2100ZBVE2852RDCE

IS® 2100Z

 

 

IS2100ZBVE2861RDCE

18 1,90 2,23

132 cm 155 cm

Wystarczy jeden dzień pracy naszą kosiarką IS® 2100Z z zerowym promieniem skrętu, aby 
przekonać się, jak nasza opatentowana technologia zawieszenia zmienia powolne koszenie na 
wybojach w komfortową jazdę, umożliwiającą wydajną pracę. Pełna amortyzacja tylnych kół i 
niezależne zawieszenie z przodu dają użytkownikowi większą stabilność i pewność kierowania. 
Dodatkowo, mniejsze obciążenia sprawiają, że ta kosiarka o zerowym promieniu skrętu jest bardziej 
trwała. Technologia iCD™ Ferris zastosowana w urządzeniu tnącym zapewnia stałą, precyzyjną 
jakość  i profesjonalne wykończenie podczas koszenia. Ten model to energiczna maszyna dla 
profesjonalnych użytkowników i najbardziej wymagających właścicieli ogrodów.

Vanguard™ 28 KM* 810 cm3 EFI V-Twin  
benzynowy z systemem Oil Guard

132 cm - 52”  Urządzenie tnące w 
systemie iCDTM z wyrzutem tylnym

ZESPÓŁ SILNIKA
•  Chłodzony powietrzem silnik 

benzynowy Vanguard™ 810 cm3 EFI.
•  Układ elektronicznego wtrysku 

paliwa w zamkniętej pętli, jak w 
samochodach.

•  Niższe zużycie paliwa w stosunku do 
odpowiednika z gaźnikiem.

•  Solidne zbiorniki paliwowe 21 litrów (w 
sumie 42 litry).

•  Dwustopniowy przemysłowy filtr 
powietrza wydłuża trwałość użytkową 
silnika.

•  System Oil Guard wydłuża interwał 
wymiany oleju do 500 godzin pracy.

SYSTEMY STEROWANIA I
KOMFORT OPERATORA
•  Ergonomiczny panel sterowania z 

uchwytem na kubek, schowkiem 
i wskaźnikami poziomu paliwa dla 
wygody operatora.

•  Składany pałąk zabezpieczający 
(ROPS) ze zwijanym pasem 
bezpieczeństwa.

•  Odchylany fotel ułatwia dostęp w 
czasie prac serwisowych.

•  Fotel Premium ze średniej wysokości 
oparciem, z podłokietnikami oraz 
położeniem regulowanym przód-tył.

•  Składany pałąk ROPS ze zwijanym pasem bezpieczeństwa. 
•  Zdejmowana płyta podłogi ułatwiająca prace konserwacyjne.

URZĄDZENIE TNĄCE
•   Dostępne szerokości robocze 132 cm i 155 cm z  

technologią iCD™.
•   Podnośnik urządzenia tnącego sterowany regulowanym pedałem. 

Zmiana wysokości koszenia co 6 mm w zakresie 3,8 – 12,7 cm.
•   Adaptery noża smarowane od góry wykonano z żeliwa  

(model 61”) lub aluminium (model 52”).
•     Montowane fabrycznie noże mielące wraz z wkładką wyrzutu tylnego.
•  2 pasy napędowe układu tnącego zwiększają żywotność pasków i 

niezawodność całego układu

ZAWIESZENIE/PODWOZIE
•  Opatentowane zawieszenie niezależne czterech kół IS®.
•  Podwójne, profesjonalne przekładnie Hydro-Gear®  

ZT-4400™ z wentylatorami chłodzącymi 21 cm,  
ułatwiającymi także usuwanie zabrudzeń.

•  Solidny, zintegrowany zderzak tylny, chroniący  
przedział silnika.

OSPRZĘT
•  Zestaw zaczepu przyczepy.
•  Zestaw amortyzacji fotela.
•  Zestaw świateł typu LED do montażu  

na ramie ROPS.
•  Odporne na przebicie opony kółek  

samonastawnych.
• Podnośnik serwisowy

SILNIKMODEL URZĄDZENIE TNĄCE

Vanguard™ 28 KM* 810 cm3 EFI V-Twin  
benzynowy z systemem Oil Guard

155 cm - 61”  Urządzenie tnące w  
systemie iCDTM z wyrzutem tylnym

* WSZYSTKIE WARTOŚCI MOCY OZNACZAJĄ MOC BRUTTO PRZY 3600OBR/MIN ZGODNIE Z SAE J1940 OKREŚLONE PRZEZ BRIGGS & STRATTON.

PRĘDKOŚĆ JAZDY
KM/H

DO

HEKTARA/H

PRZY WYDAJNOŚĆI 80%

DO

HEKTARA/H

PRZY WYDAJNOŚĆI 80%
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Układ tnący modelu IS®2100Z napędzany 
przy pomocy 2 pasków, które posiadają 3 lata 
gwarancji lub 300 godzin pracy w zależności 
od tego, co nastąpi pierwsze. Gwarancja 
w pierwszym roku obejmuje części oraz 
robociznę, natomiast w drugim i trzecim roku 
tylko części.

Opatentowany układ zawie-
szenia składa się z tylnych 
regulowanych sprężyn na 
amortyzatorach (na zdjęciu) 
i przednich niezależnych 
regulowanych sprężyn na 
amortyzatorach.

Silniki Vanguardtm 
810cm³ EFI z systemem 
Oil Guard zapewniają 
optymalny poziom mocy 
przy zmniejszonym zużyciu 
paliwa, pomagają nam 
zaoszczędzić czas i pieniądze 
na konserwacji. 

Układ tnący iCD™ zapewnia 
lepszy przepływ powietrza, 
najwyższą jakość cięcia i 
stanowi kolejną innowację w 
tej rodzinie produktów Ferris.

Opatentowany układ  
kierowniczy działa  
niezwykle płynnie.

Płytę podłogi IS 2100Z 
można szybko zdemontować, 
skracając czas niezbędny do 
wykonania koniecznych prac 
serwisowych.

Łatwo dostępne pod- 
czas serwisu profesjonalne 
przekładnie Hydro-Gear® 
ZT-4400™ to gwarancja dużej 
mocy i trwałości. 

3-LETNIA
OGRANICZONA 
GWARANCJA NA 
PASY NAPĘDOWE 
UKŁADU TNĄCEGO.



 

 

 

IS600ZB2544RDCE

IS700ZB2752RDCE

 

14

1,30 1,69

16

IS® 700ZIS® 600Z

,5

IS® 600Z / IS® 700Z

Użytkownicy poszukujący kompaktowej kosiarki o zerowym promieniu skrętu w najlepszej cenie, właśnie ją znaleźli
- to modele Ferris IS® 600Z oraz IS® 700Z. Kosiarki te wyposażono w nasze opatentowane zawieszenie, urządzenie
tnące w technologii iCD™, solidny układ napędowy Hydro-Gear® oraz silnik skonstruowany specjalnie z myślą o
kosiarkach z zerowym promieniem skrętu, umożliwiający koszenie z prędkością nawet 16 km/h. Oba modele są
wyposażone w mnóstwo funkcji, zapewniających im maksymalną wydajność pracy. Maszyny IS® 600Z i IS® 700Z
mogą pracować w ciasnych przestrzeniach, jednocześnie oferując wydajność i maksymalną zdolność  
manewrowania. Oznacza to wykoszenie większego obszaru w krótszym czasie.

ZESPÓŁ SILNIKA
•     Zasilane silnikami benzynowymi 

Briggs & Stratton V-Twin 
Commercial SeriesTM chłodzonymi 
powietrzem.

•      Opatentowany, zaawansowany 
technologicznie 5-stopniowy 
system kontroli zabrudzenia ze 
zintegrowanym cyklonicznym 
filtrem powietrza.

•      Prosty w obsłudze przewód 
spustowy oleju.

•      Wytrzymały zbiornik paliwa  
21 litrów. 

SYSTEMY STEROWANIA I
KOMFORT OPERATORA
•   Regulacja wysokości koszenia  

za pomocą pedału.
•   Składany pałąk zabezpieczający 

(ROPS) ze zwijanym pasem 
bezpieczeństwa. 

•   Regulowany, profilowany fotel z 
podłokietnikami. 

•   Ergonomiczny panel sterowania 
z uchwytem na kubek i 
wskaźnikami poziomu paliwa dla 
wygody operatora.

•      Zdejmowana płyta podłogi 
ułatwiająca prace konserwacyjne.

URZĄDZENIE TNĄCE
•  Dostępne szerokości robocze  

112 cm i 132 cm.
•  Technologia iCD™ urządzenia 

tnącego (132 cm).

27 KM* Briggs & Stratton V-Twin  
Commercial SeriesTM benzynowy

132 cm - 52” Urządzenie tnące w  
systemie iCDTM z wyrzutem tylnym

25 KM* Briggs & Stratton V-Twin  
Commercial SeriesTM benzynowy

112 cm - 44” 
Urządzenie tnące z wyrzutem tylnym

SILNIKMODEL URZĄDZENIE TNĄCE

•   Układ unoszenia urządzenia tnącego sterowany pedałem.
• Wysokość koszenia:  3,8 - 11,4 cm (112 cm) 3,8 - 12,7 cm (132 cm).
•  Aluminiowe adaptery noży smarowane od góry.
•   Montowane fabrycznie noże mielące wraz z wkładką wyrzutu tylnego.

ZAWIESZENIE/PODWOZIE
•   Opatentowany układ zawieszenia IS® umożliwia szybsze koszenie na 

nierównym terenie, bez utraty wysokiej jakości cięcia, co umożliwia 
uzyskanie większej wydajności.

•   Solidny, zintegrowany zderzak tylny, chroniący przedział silnika.
•       Niezależne, profesjonalne przekładnie Hydro-Gear® ZT-3400™ z 

wentylatorami chłodzącymi o średnicy 18 cm, ułatwiającymi także 
usuwanie zabrudzeń.

OSPRZĘT
•   Zestaw zaczepu przyczepy.
•  Zestaw przednich halogenów (IS® 600Z).
• Zestaw świateł typu LED do montażu na ramie  
 ROPS (IS® 700Z).
• Regulowany fotel Premium (IS® 700Z)
•   Odporne na przebicie opony kółek samonastawnych.
• Podnośnik serwisowy

* WSZYSTKIE WARTOŚCI MOCY OZNACZAJĄ MOC BRUTTO PRZY 3600OBR/MIN ZGODNIE Z SAE J1940 OKREŚLONE PRZEZ BRIGGS & STRATTON.

PRĘDKOŚĆ JAZDY
KM/H

PRĘDKOŚĆ JAZDY
KM/H

DO

HEKTARA/H

PRZY WYDAJNOŚĆI 80%

DO

HEKTARA/H

PRZY WYDAJNOŚĆI 80%



www.FerrisMowers.eu | 23

Układ zawieszenia z 
niezależnymi sprężynami 
na amortyzatorach tylnych 
(na zdjęciu) i wahliwą osią 
przednią z amortyzacją.

Aluminiowe adaptery 
noży smarowane od góry 
zapewniają większą trwałość 
użytkową.

Zdejmowana płyta podłogi 
ułatwia dostęp do górnej 
części urządzenia tnącego w 
przypadku jego czyszczenia i 
konserwacji.

Składany o 180° pałąk 
zabezpieczający (ROPS) 
ze zwijanym pasem 
bezpieczeństwa.

Łatwo dostępne pod- 
czas serwisu profesjonalne 
przekładnie Hydro-Gear® 
ZT-3400 stworzono z myślą o 
dużej wydajności i trwałości.

Silnik Briggs & Stratton 
Commercial Turf Series™ 
wyposażono w najwyższej 
jakości 5-stopniowy system 
filtracji pyłu ze zintegrowanym 
cyklonicznym filtrem powietrza.   

Opatentowany układ zawie- 
szenia i kierowniczy wspólnie 
zapewniają wygodną jazdę 
przy wyjątkowo płynnym 
działaniu układu  
kierowniczego.

Trwały zderzak zabezpiecza 
silnik, jednocześnie
zapewniając łatwy dostęp  
do niego podczas prac  
serwisowych.



400S

  

400SB2348CE 23 KM* Briggs & Stratton
V-Twin Commercial Series™

122 cm - 48”                                                                                                          
układ tnący TRIPLE

 

1,25PRĘDKOŚĆ JAZDY
KM/H

12,8

* WSZYSTKIE WARTOŚCI MOCY OZNACZAJĄ MOC BRUTTO PRZY 3600OBR/MIN ZGODNIE Z SAE J1940 OKREŚLONE PRZEZ BRIGGS & STRATTON.

SILNIKMODEL URZĄDZENIE TNĄCE

Model 400s ma konkurencyjną cenę, jest trwały, wyposażony w profesjonalny silnik oraz komercyjny układ napędowy. 
Kompaktowe rozmiary pozwalają na pracę w ciasnych przestrzeniach, nie powodując utraty walorów maszyny dla 
profesjonalisty. Pojemne zbiorniki paliwa, duże opony poprawiające trakcję i komercyjne przekładnie wynoszą model 400s 
ponad konkurencję. Opatentowany układ zwieszenia z regulowanymi sprężynami pozwala dłużej cieszyć się komfortem 
jazdy, a całkowicie nowy system koszenia TRIPLE oferuje wyjątkową wszechstronność. Wyrzut tylny lub boczny oraz dwa 
poziomy mielenia dostępne są w jednym urządzeniu. To rewelacyjne rozwiązanie umożliwia dostosowanie się do każdej 
napotkanej sytuacji.

ZESPÓŁ SILNIKA
•     Zasilany przez silnik benzynowy 

Briggs & Stratton V-Twin Commercial 
Series™ chłodzony powietrzem.

•     Opatentowany, zaawansowany 
5-stopniowy system oczyszczania z 
cyklonicznym filtrem powietrza

•     Łatwy w użyciu przewód spustowy 
oleju

•     Wytrzymały, 21- litrowy zbiornik paliwa 

SYSTEMY STEROWANIA I
KOMFORT OPERATORA
•   Regulacja wysokości koszenia odbywa 

się za pomocą pedału i ustalana jest za 
pomocą jednego pinu.

•   Regulowany fotel z podłokietnikami
•   Ergonomiczny panel operatora zawiera 

licznik motogodzin oraz uchwyt na 
kubek

•   Łatwa konserwacja kół pasowych 
oraz pasa odbywa się za pomocą 
zdejmowanej płyty podłogowej.

URZĄDZENIE TNĄCE
•   Dostępny z układem tnącym o 

szerokości 122cm
•   Potrójna technologia koszenia: 

Koncepcja All-in-One to wyrzut 
boczny, wyrzut tylny oraz mulczowanie 
w jednej maszynie

•   Podnośnik układu tnącego regulowany 
za pomocą stopy.

•   Wysokość koszenia: 3,8 - 11,4 cm

ZAWIESZENIE/PODWOZIE
•   Opatentowany system zawieszenia umożliwia 

szybsze koszenie trudnych terenów, dzięki czemu 
Twoja praca jest jeszcze bardziej efektywna

•  Zintegrowany tylny zderzak chroni silnik przed 
uderzeniami.

•   Niezależne, profesjonalne przekładnie Hydro-Gear 
ZT3100 z wentylatorami chłodzącymi o średnicy 
18cm, które zabezpieczają przekładnię  
przed zanieczyszczeniami.

OSPRZĘT
•   Zaczep przyczepki
•   Oświetlenie LED
•   Podnośnik serwisowy
•   Wzmocnione przednie  

opony

DO

HEKTARA/H

PRZY WYDAJNOŚĆI 80%
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Tylne zawieszenie ze 
sprężynami i wahliwa oś 
przednia z amortyzatorami 
tłumiącymi drgania.

Wytrzymały zderzak 
chroni silnik, umożliwiając 
jednocześnie łatwy dostęp 
podczas serwisu.

Silnik Briggs & Stratton 
Commercial Series posiada 
pięciostopniowy system 
filtracji pyłów i cząstek z 
wbudowanym cyklonicznym 
filtrem powietrza. 

W pełni profesjonalne 
przekładnie Hydro-Gear 
ZT3100 zostały stworzone z 
myślą o wysokiej wydajności 
i trwałości. 

USTAWIENIE NA WYRZUT 
TRAWY W BOK

USTAWIENIE NA WYRZUT 
TRAWY DO TYŁU

USTAWIENIE NA  
MULCZOWANIE  
TRAWY



Nowa seria kosiarek z zerowym 
promieniem skrętu w naszej flocie. 

Jesteś profesjonalistą, który wymaga od maszyny 
dużej wydajności? Potrzebujesz zero-skręta z dużymi 
możliwościami za rozsądną cenę? Mamy dla Ciebie 
rozwiązanie! Seria F, maszyn bez amortyzacji 
zawieszenia, jest kombinacją imponujących cech i 
najlepszych komponentów, została zaprojektowana, 
aby pracę można było wykonać szybko i pewnie.

 Komfort zapewnia amortyzowany fotel z wygodnymi 
podłokietnikami. Fotel można swobodnie regulować 
dopasowując pozycję do cech fizycznych operatora. 
Te profesjonalne kosiarki zostały stworzone, aby 
dostarczać komfort i łatwość użytkowania.

Maszyny z serii F posiadają w standardzie specjalne, 
odporne na uszkodzenia opony kół przednich, dzięki 
którym praca będzie wykonywana bez przestojów.

Kosiarki o zerowym promieniu skrętu Ferris serii F  
to maszyny stworzone do ciężkiej pracy dla 
profesjonalistów, którzy chcą wartości bez 
konieczności rezygnowania z wydajności.

Gwarancja na kosiarki 
samobieżne† 
Każdy klient ma inne potrzeby, 
dlatego Ferris stworzył gwarancję 
2+2 lata. Jedna prosta gwarancja 
obejmuje wszystkie nasze kosiarki 
samobieżne przez cztery lata (48 miesięcy) lub 500 
godzin pracy, w zależności co nastąpi pierwsze. W 
ciągu pierwszych 2 lat (24 miesięcy) gwarancja nie jest 
ograniczona ilością przepracowanych godzin. Paski, 
opony, klocki hamulcowe, akumulatory i ostrza 
posiadają 90 dni gwarancji.

KOSIARKI O ZEROWYM PROMIENIU SKRĘTU BEZ     AMORTYZACJI ZAWIESZENIA

†  Więcej szczegółowych informacji znaleźć można w instrukcji obsługi lub u 
autoryzowanego dilera marki Ferris.  
Szczegóły dotyczące gwarancji silnika znajdują się w instrukcji obsługi silnika.

2+2 LATA 
OGRANICZONEJ 
G W A R A N C J I
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ENGINEMODEL DECK

F210ZKAV2661SDCE

F210Z

 

16 1,98

Zaprojektowany, aby poskromić nawet najbardziej wymagające środowisko, Ferris F210Z jest gotowy na to
wyzwanie. Wyposażony w wysokiej klasy komponenty, takie jak podwójna komercyjna przekładnia Hydro-Gear
ZT 5400 oraz żeliwne adaptery noży z łatwo dostępnymi smarowniczkami, kosiarka Ferris F210Z jest niezawodną 
maszyną, na której można polegać. 

25,5 KM* Kawasaki FX801V 
V-Twin benzynowy

155 cm - 61”
iCDTM  Układ tnący z wyrzutem bocznym

ZESPÓŁ SILNIKA
•  Napędzany silnikiem 

benzynowym Kawasaki 25,5 
HP FX801V V-Twin chłodzonym 
powietrzem.

•  Dwustopniowy, przemysłowy filtr 
powietrza

•  Łatwy w użyciu spust oleju
•    Wytrzymałe, podwójne zbiorniki 

paliwa każdy o pojemności 21L 
(ogółem 42L)

SYSTEMY STEROWANIA I
KOMFORT OPERATORA
•  Ergonomiczny panel sterujący 

wyposażony w uchwyt na kubek, 
schowek oraz wskaźnik paliwa 
dla wygody operatora.

•  Fotel z amortyzacją, który w łatwy 
sposób można dopasować do 
sylwetki operatora, dodatkowo 
wyposażony w regulowane 
podłokietniki. 

•  Opatentowany system 
sterowania.

•  Zdejmowana płyta podłogi, dla 
łatwiejszego serwisu.

URZĄDZENIE TNĄCE
•  Układ tnący w technologii iCD™
•  Wysokość koszenia regulowana za pomocą 

pedału w zakresie od 38 do 152 mm w odstępie 
co 6mm.

•  Żeliwna obudowa adapterów noży, z wałkiem 
25,4mm z łatwo dostępnymi smarowniczkami. 
Adapter mocowany za pomocą 6 śrub do 
obudowy układu tnącego daje większą siłę i 
rozproszenie energii na cały układ.

•  2 pasy napędowe układu tnącego zwiększają 
żywotność pasków i niezawodność całego układu

UKŁAD NAPĘDOWY
•  Podwójna, komercyjna przekładnia Hydro-Gear 

ZT5400 z 22cm wentylatorami dla lepszego 
chłodzenia.

•  Wytrzymały, zintegrowany, tylny zderzak chroni 
komorę silnika. 

•  Duże 24” koła zwiększają przyczepność i 
poprawiają osiągi.

•  Wytrzymałe opony kół przednich.

OSPRZĘT
•  Kosz z wentylatorem napędzającym wyrzut trawy.
•  Zestaw mulczujący. 
•  Zaczep tylny.
•  Światła LED montowane na ramie ochronnej.
• Rolka ugniatająca.
• Podnośnik serwisowy. 

Kosiarki o zerowym promieniu skrętu bez amortyzacji 
mogą być wyposażone w kosz z wentylatorem 
napędzającym wyrzut trawy. Ergonomiczna dźwignia daje 
możliwość operatorowi na opróżnienie kosza z pozycji 
operatora. * WSZYSTKIE WIELKOŚCI MOCY PODAWANE SĄ PRZEZ KAWASAKI.

SILNIKMODEL URZĄDZENIE TNĄCE

PRĘDKOŚĆ JAZDY
KM/H

DO

HEKTARA/H

PRZY WYDAJNOŚĆI 80%
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Kawasaki FX801V zapewnia 
dużą zdolność koszenia 
trawy.

System koszenia iCD został 
stworzony, aby dać idealne 
efekty w każdych warunkach.

Żeliwne obudowy adapterów 
o wydłużonej żywotności, 
25,4mm, podwójnie 
łożyskowany wałek 
wyposażony w smarowniczki, 
ułatwiające smarowanie 
łożysk, adapter mocowany 
do obudowy układu 
tnącego za pomocą 6 śrub 
zwiększa wytrzymałość oraz 
rozproszenie energii na cały 
układ.

Szybki demontaż płyty 
podłogowej zapewnia  
wygodny dostęp do górnej 
części układu tnącego, 
ułatwiając serwis  
i konserwację.

Wysokość koszenia
regulowana za pomocą
pedału, co 6mm w zakresie
od 3,8 do 12,7cm.

Amortyzowany fotel z 
podłokietnikami dla lepszego 
komfortu.

Specjalne, wytrzymałe 
przednie opony, 
zapewniające nieprzerwaną 
pracę przez cały dzień.

Podwójne, komercyjne 
przekładnie Hydro-Gear 
zapewniają niezrównaną  
moc i trwałość.

* WSZYSTKIE WIELKOŚCI MOCY PODAWANE SĄ PRZEZ KAWASAKI.

Układ tnący modelu F210Z napędzany przy 
pomocy 2 pasków, które posiadają 3 lata 
gwarancji lub 300 godzin pracy w zależności 
od tego, co nastąpi pierwsze. Gwarancja 
w pierwszym roku obejmuje części oraz 
robociznę, natomiast w drugim i trzecim roku 
tylko części.

3-LETNIA
OGRANICZONA 
GWARANCJA NA 
PASY NAPĘDOWE 
UKŁADU TNĄCEGO.



  

 
ENGINEMODEL DECK

F160ZKAV2452SDCE

F160Z

 

16 1,69

SILNIKMODEL URZĄDZENIE TNĄCE

Ferris F160Z, mimo iż jest najmniejszym z serii F, został wyposażony w szereg poważnych funkcji. Ten
kompaktowy i mocny zero-skręt został zaprojektowany tak, aby wykonać swoją pracę szybko i ekonomicznie.
Uzbrojony został w dwa 21l zbiorniki paliwa (łącznie 42l), aby był produktywny w miejscu pracy przez cały dzień.

23,5 KM* Kawasaki FX730V 
V-Twin Benzyna

132 cm - 52”
iCDTM Układ tnący z wyrzutem bocznym

ZESPÓŁ SILNIKA
•  Napędzany silnikiem 

benzynowym Kawasaki 23,5 HP
•  FX730V V-Twin chłodzonym 

powietrzem.
•  Dwustopniowy, przemysłowy filtr 

powietrza
•  Łatwy w użyciu spust oleju
•   Wytrzymałe, podwójne zbiorniki 

paliwa każdy o pojemności 21L 
(ogółem 42L)

SYSTEMY STEROWANIA I
KOMFORT OPERATORA
•  Ergonomiczny panel sterujący 

wyposażony w uchwyt na kubek, 
schowek oraz wskaźnik paliwa 
dla wygody operatora.

•  Fotel z regulowaną amortyzacją, 
który w łatwy sposób można 
dopasować do sylwetki 
operatora. Dodatkowo 
wyposażony w regulowane

 podłokietniki. 
•  Opatentowany system 

sterowania.
•  Zdejmowana płyta podłogi, dla 

łatwiejszego serwisu.

URZĄDZENIE TNĄCE
•  Układ tnący w technologii iCD™
•  Wysokość koszenia regulowana za pomocą 

pedału w zakresie od 38 do 127 mm w odstępie  
co 6mm.

•  Żeliwna obudowa adapterów noży, z wałkiem 
25,4mm z łatwo dostępnymi smarowniczkami. 
Adapter mocowany za pomocą 6 śrub do 
obudowy układu tnącego daje większą siłę i 
rozproszenie energii na cały układ.

UKŁAD NAPĘDOWY
•  Podwójna, komercyjna przekładnia Hydro-Gear 

ZT5400 z 22cm wentylatorami dla lepszego 
chłodzenia.

•  Wytrzymały, zintegrowany, tylny zderzak chroni 
komorę silnika. 

•  Duże 24” koła zwiększają przyczepność i 
poprawiają osiągi.

•  Wytrzymałe opony kół przednich.

OSPRZĘT
•  Kosz z wentylatorem napędzającym wyrzut trawy.
•  Zestaw mulczujący. 
•  Zaczep tylny.
•  Światła LED montowane na ramie ochronnej.
• Rolka ugniatająca.
• Podnośnik serwisowy. 

Kosiarki o zerowym promieniu skrętu bez amortyzacji 
mogą być wyposażone w kosz z wentylatorem 
napędzającym wyrzut trawy. Ergonomiczna dźwignia daje 
możliwość operatorowi na opróżnienie kosza z pozycji 
operatora. * WSZYSTKIE WIELKOŚCI MOCY PODAWANE SĄ PRZEZ KAWASAKI.

PRĘDKOŚĆ JAZDY
KM/H

DO

HEKTARA/H

PRZY WYDAJNOŚĆI 80%
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Kawasaki FX730V zapewnia 
dużą zdolność koszenia 
trawy.

System koszenia iCD został 
stworzony, aby dać idealne 
efekty koszenia w każdych 
warunkach.

Żeliwne obudowy adapterów 
o wydłużonej żywotności, 
25,4mm, podwójnie 
łożyskowany wałek 
wyposażony w smarowniczki, 
ułatwiające smarowanie 
łożysk, adapter mocowany 
do obudowy układu 
tnącego za pomocą 6 śrub 
zwiększa wytrzymałość oraz 
rozproszenie energii na cały 
układ.

W pełni profesjonalne 
przekładnie Hydro-Gear 
ZT-4400 gwarantują moc i 
trwałość.

Wysokość koszenia
regulowana za pomocą
pedału w zakresie od
38 do 127mm w odstępie
co 6mm.

Amortyzowany fotel z 
podłokietnikami dla lepszego 
komfortu.

Specjalne, wytrzymałe 
przednie opony, 
zapewniające nieprzerwaną 
pracę przez cały dzień.

Dwa odporne zbiorniki paliwa 
każdy o pojemności 21l.

* WSZYSTKIE WIELKOŚCI MOCY PODAWANE SĄ PRZEZ KAWASAKI.



Krok w stronę nowego poziomu komfortu 
i wydajności.
Nasza nowa kosiarka Stand-On łączy w sobie szybkość, 
zwinność, wysoką jakość cięcia i komfort pracy z 
niespotykaną wydajnością.

Jeśli już staniesz na naszej nowej
kosiarce Stan-On nie będziesz
chciał z niej zsiąść. To dlatego, 
że SRS Z1 wyposażony został w
opatentowany system amortyzacji platformy operatora.
Technologia ta zwiększa komfort pracy, a co za tym idzie
znacznie podnosi jej wydajność.

Włączamy w naszą ofertę profesjonalnych zero-skrętów 
maszynę o zwiększonej wydajności, kosiarkę SRS Z1, która 
obrazuje wartości marki Ferris.  

Precyzyjnie zaprojektowana z myślą o doskonałej
zwrotności, stabilności, przyczepności i ergonomii.
Naładowana innowacyjnymi technologiami dla większej
wydajności i komfortu pracy operatora.

 

KOSIARKI STAND-ON SERIA SRSTM

Gwarancja na kosiarki 
samobieżne† 
Każdy klient ma inne potrzeby, dlatego 
Ferris stworzył gwarancję 2+2 lata. Jedna 
prosta gwarancja obejmuje wszystkie 
nasze kosiarki samobieżne przez cztery lata (48 miesięcy) 
lub 500 godzin pracy, w zależności co nastąpi pierwsze. 
W ciągu pierwszych 2 lat (24 miesięcy) gwarancja nie jest 
ograniczona ilością przepracowanych godzin. Paski, 
opony, klocki hamulcowe, akumulatory i ostrza posiadają 
90 dni gwarancji.

Gwarancja na zawieszenie†

Wszyscy konsumenci, którzy nabyli 
kosiarkę Ferris z systemem zawieszenia 
posiadają na ten element maszyny 4 
lata gwarancji ( 48 miesięcy) 
nielimitowane liczbą godzin pracy. Jesteśmy 
zobowiązani do zapewnienia skuteczności, wydajności 
i trwałości.

†  Więcej szczegółowych informacji znaleźć można w instrukcji obsługi lub u 
autoryzowanego dilera marki Ferris.  
Szczegóły gwarancji silnika znajdują się w instrukcji obsługi silnika.

2+2 LATA 
OGRANICZONEJ 
G W A R A N C J I

4 LATA 
GWARANCJI NA 
ZAWIESZENIE
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ENGINEMODEL DECK

SRSZ1KAV1936RDCE

SRSZ1KAV2248RDCE

SRSTM Z1

 

12,8 0,93

91 cm

1,25

122 cm

Jazda kosiarką Stand-On SRS™ Z1 jest niezwykle łatwa, dzięki opatentowanej dzięki opatentowanej i regulowanej 
platformie operatora z technologią zawieszenia, jednocześnie optymalizując komfort pracy i zwiększając wydajność 
maszyny! Zapewniona stabilność i zwrotność przekracza wszelkie oczekiwania. Stand-On SRS™ Z1 umożliwia 
operatorowi szybkie wejście i zejście z platformy, dzięki czemu z łatwością możemy usuwać kamienie i inne przeszkody 
napotkane podczas pracy. Sprzęgło PTO jest automatycznie rozłączane podczas zejścia operatora z platformy, 
wystarczy na nią powrócić, aby wznowić pracę ostrzy.

* WSZYSTKIE WIELKOŚCI MOCY PODAWANE SĄ PRZEZ KAWASAKI.

SILNIKMODEL URZĄDZENIE TNĄCE

19,0 KM* Kawasaki FX600V 
V-Twin benzyna

22,0 HP* Kawasaki FX691V 
V-Twin benzyna

91 cm - 36”
Układ tnący z wyrzutem tylnym

122 cm - 48”
iCDTM  Układ tnący z wyrzutem tylnym

ZESPÓŁ SILNIKA
•  Napędzany silnikiem 

benzynowym Kawasaki V-Twin 
chłodzonym powietrzem.

•   Dwustopniowy, przemysłowy filtr 
powietrza

•  Łatwy w użyciu spust oleju.
•   Wytrzymały 23 litrowy zbiornik 

paliwa.

SYSTEMY STEROWANIA I
KOMFORT OPERATORA
•  Opatentowana, regulowana 

platforma optymalizująca komfort 
pracy.

•  Ergonomiczny panel sterujący z 
zintegrowanymi dźwigniami jazdy.

•  Ergonomiczna poduszka 
podtrzymująca uda operatora dla 
większego komfortu.

•  Automatyczne rozłączanie 
sprzęgła PTO.

•  Licznik motogodzin, wskaźnik 
poziomu paliwa.

URZĄDZENIE TNĄCE
•  Układ tnący o szerokości 91 cm i 

122 cm w technologii iCD™ (tylko 
122 cm).

•     Wysokość koszenia regulowana ręcznie w 
zakresie 44-114mm w odstępie co 6mm

•   Aluminiowe adaptery ze smarowniczkami dla 
wydłużenia żywotności.

•    Fabrycznie w zestawie z wyrzutem tylnym, 
wkładką mielącą i nożami mielącymi.

UKŁAD NAPĘDOWY
•  Podwójna, komercyjna przekładnia Hydro-Gear® 

ZT-3400® z 18 cm wentylatorami dla lepszego 
chłodzenia.

•   Łatwe blokowanie ustawień prędkości  
jazdy w 3 pozycjach.

•    Duże 23” opony tylne typu turf dla  
zwiększonej przyczepności i  
poprawy osiągów.

•  13” wytrzymałe opony  
 kół przednich.

OSPRZĘT
•  Oświetlenie LED.

PRĘDKOŚĆ JAZDY
KM/H

DO

HEKTARA/H

PRZY WYDAJNOŚĆI 80% PRZY WYDAJNOŚĆI 80%

DO

HEKTARA/H
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Opatentowany system 
zawieszenia platformy jest 
regulowany dla dużego 
zakresu wag i warunków 
pracy, aby zoptymalizować 
komfort operatora i zwiększyć 
produktywność.

Wysokość cięcia można 
łatwo zmienić z pozycji 
operatora.

23 litrowy zbiornik paliwa 
jest zlokalizowany centralnie 
w maszynie dla zachowania 
równowagi, a wlew paliwa 
wyprowadzony z boku dla 
łatwego uzupełniania.

Komercyjna przekładnia 
Hydro-Gear® ZT-3400® 
została zaprojektowana pod 
kątem wysokiej wydajności i 
łatwości serwisowania.

Ergonomiczny kształt 
poduszki podtrzymującej  
uda zapewnia doskonały 
komfort pracy, szczególnie  
na nierównym terenie.

Blokowanie ustawień 
prędkości jazdy jest 
zlokalizowane na panelu, aby 
ułatwić sprawne działanie w 
szerokim zakresie warunków.



Przemierzając trawnik na piechotę, najskuteczniej 
skosimy trawę kosiarką pchaną marki Ferris®.

Istnieje kilka ważnych powodów, dla których warto
rozważyć zakup profesjonalnej kosiarki Ferris.
Chociaż kosiarka samojezdna o zerowym promieniu
skrętu wykosi większy obszar szybciej, w sposób
mniej męczący dla operatora, kosiarki serii FW 
świetnie sprawdzają się jako ich uzupełnienie. Wielu 
operatorów potrzebuje pozycji stojącej, aby dokładnie 
przyjrzeć się temu, co znajduje się przed urządzeniem 
tnącym.

Podobnie, jak w przypadku kosiarek o zerowym
promieniu skrętu, zbudowaliśmy nasze kosiarki
pchane w taki sposób, by łączyły innowację z prostotą
konstrukcji. Na przykład modele FM35 i  FW35
wyposażono w pałąk kontroli trakcji z możliwością
sterowania prędkością i kierunkiem za pomocą
oddzielnych elementów sterujących, w elementy
sterowania kciukiem, ułatwiające pracę na terenie
pochyłym, wygodny wskaźnik prędkości dobrze
widoczny na panelu sterowania. Model FM35 
wyposażony został dodatkowo w głowicę z nożami 
bijakowymi, dzięki czemu może stawić czoła 
najbardziej wymagającym i zaniedbanym terenom. W 
modelu FW25 wykorzystano te same profesjonalne
podzespoły, co w większej maszynie FW35, jednak w
bardziej kompaktowej formie.
 
Zasłużona renoma trwałości konstrukcji, którą cieszą
się maszyny marki Ferris, oznacza, że kosiarki te
zbudowano z myślą o wielu latach satysfakcjonującej
pracy. Użytkownik zwiększy wydajność pracy, dzięki
naszym prostym w obsłudze, bardzo wytrzymałym
kosiarkom pchanym, o ułatwionym dostępie do
podzespołów wymagających serwisu, zapewniającym
im długie lata niezawodnego działania. Niezależnie od
wybranego modelu, zakup kosiarki pchanej marki
Ferris z funkcjami inspirowanymi przez
profesjonalistów, jest najlepszym wyborem.

KOSIARKI PCHANE
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  23.5 HP* Kawasaki V-Twin
Air-cooled Petrol

122 cm - 48” Deck
Flail mower

 
ENGINEMODEL DECK

FM35BV2648CE

FM35

11

 

 

Bijakowa kosiarka pchana FM 35 przeznaczona jest do pracy w najbardziej wymagających warunkach, nadając się idealnie do 
rzadko pielęgnowanych, trudnych terenów. Mocna, spawana konstrukcja stalowa mieści solidny rotor bijakowy o szerokości 
roboczej 122 cm, wyposażony w 34 niezależne noże bijakowe gwarantujące znakomite efekty cięcia. Ta skuteczna kosiarka 
bijakowa przeznaczona jest do stosowania w firmach zajmujących się pielęgnacją zieleni, rolniczych, spółkach miejskich, na 
placach budowy, obrzeżach dróg, zaniedbanych przejazdach i w innych miejscach porośniętych zaroślami i wysoką trawą. 
Kosiarka pchana FM35 tnie, miele i rozrzuca materiał roślinny, pozostawiając starannie przyciętą trawę.

ZESPÓŁ SILNIKA
•  Chłodzony powietrzem silnik benzynowy 

Vanguard™ V-Twin 810 cm3.
•  Dwustopniowy przemysłowy filtr powietrza.
•  Rozrusznik elektryczny
•  Prosty w obsłudze przewód spustowy oleju.
•  Zbiornik paliwa 19 litrów.

UKŁAD NAPĘDOWY
•  Niezależne, profesjonalne przekładnie 

Hydro-Gear® ZT-3100 z wentylatorami 
chłodzącymi o średnicy 18 cm, 
ułatwiającymi także usuwanie zabrudzeń.

•  Dwa umieszczone wysoko zbiorniki 
oleju hydraulicznego i dwa filtry układu 
hydraulicznego.

•  Łatwy dostęp do regulacji trakcji 

GŁOWICA BIJAKOWA
•  Dostępna w kosiarce bijakowej o 

szerokości roboczej 122 cm.
•  Wysokość koszenia: 5,0 - 8,9 cm /  

2” - 3,5”.
•  6 ustawień wysokości.
•  34 wahliwe noże bijakowe.

SYSTEMY STEROWANIA I
KOMFORT OPERATORA
•  Uchwyty ze stalowych rur są bardziej 

odporne i trwałe.
• Pałąk kontroli trakcji.
• Oddzielne dźwignie sterujące.
•  Oddzielne sterowanie prędkością za 

pomocą kciuków.
•  Wygodny wskaźnik prędkości jazdy.
•  Koła napędowe 20” z bieżnikiem typu 

chevron.

Vanguard™ V-Twin 26 KM*
810 cm3 benzynowy chłodzony powietrzem 

Kosiarka bijakowa 122 cm - 48” 

SILNIKMODEL URZĄDZENIE TNĄCE

•  Odporne na przebicie opony kółek 
samonastawnych.

•  Zderzak przedni na całej 
szerokości.

•  Licznik motogodzin

PODWOZIE
•  Solidne profile ramy o grubości 

3,00 mm, 38x51 mm.
•  Platforma mocowania silnika ze 

stali o grubości 6,35 mm.
•  Wygodne, wbudowane punkty 

mocowania, umożliwiające 
unieruchomienie maszyny. 

•  Drążki sterujące umieszczone 
bezpiecznie ponad silnikiem, w 
zasięgu uchwytów, dla optymalnej 
ochrony przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniami.

OSPRZĘT
•  Oświetlenie LED.

* WSZYSTKIE WARTOŚCI MOCY OZNACZAJĄ MOC BRUTTO PRZY 3600OBR/MIN ZGODNIE Z SAE J1940 OKREŚLONE PRZEZ BRIGGS & STRATTON.

PRĘDKOŚĆ JAZDY
KM/H
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Ochrona łożysk rotora i  
regulowane utwardzone 
osłony.

34 noże bijakowe w kształcie 
J, łożyska rotora z ochroną 
przed zabrudzeniem i 
giętkie gumowe osłony 
przeciwpyłowe.  

Osłony, chroniące łożyska 
rotora i układ napędowy pasa 
przed uszkodzeniem. 

Mocna konstrukcja  
napędzana wałem, ze  
skrzynką przekładniową i  
przegubem uniwersalnym 
pomiędzy silnikiem i  
rotorem bijaków. 

Pas układu napędowego  
przebiega pod kątem ponad  
180 stopni od wału napędowego 
do rotora bijaków, gwarantując 
odpowiednie przenoszenie mocy. 
Napęd rotora stanowi podwójny 
łączony pas. 

Łukowaty kształt uchwytów
sprawia, że są on bardziej
odporne na uszkodzenia.



 

 

FW35BV2652RDCE

  

FW35BV2648RDCE

FW35

11

Vanguard™ V-Twin 26 KM*  
810 cm3 benzynowy  
chłodzony powietrzem 

132 cm - 52” 
Urządzenie tnące z  
wyrzutem tylnym

Vanguard™ V-Twin 26 KM*  
810 cm3 benzynowy  
chłodzony powietrzem 

122 cm - 48” 
Urządzenie tnące z  
wyrzutem tylnym

SILNIK URZĄDZENIE TNĄCEMODEL

Kosiarka pchana FW35 o podwójnym napędzie hydrostatycznym została stworzona od nowa z myślą o potrzebach
profesjonalnych zespołów pielęgnujących zieleń. Nowa konstrukcja zapewnia kosiarce płynniejsze i bardziej intuicyjne
działanie. Do wyposażenia należy pałąk kontroli trakcji, sterowanie trakcją za pomocą oddzielnych dźwigni, sterowanie
prędkością za pomocą kciuka, pedał przywracania położenia neutralnego dźwigni oraz wskaźnik prędkości.
Wyjątkowo solidna konstrukcja podstawy silnika (6 mm) zapewnia niskie położenie środka ciężkości i dużą szerokość
maszyny, co gwarantuje niezrównaną przyczepność i stabilność kosiarki.

ZESPÓŁ SILNIKA
•  Chłodzony powietrzem silnik 

benzynowy Vanguard™ V-Twin 
810 cm3.

•  Dwustopniowy przemysłowy  
filtr powietrza.

•  Rozrusznik elektryczny.
•  Prosty w obsłudze przewód 

spustowy oleju.
•  Zbiornik paliwa 19 litrów.

SYSTEMY STEROWANIA I
KOMFORT OPERATORA
•  Uchwyty ze stalowych rur są 

bardziej odporne i trwałe.
•  Pałąk kontroli trakcji.
•  Oddzielne dźwignie sterujące.
•  Oddzielne sterowanie prędkością 

za pomocą kciuków.
•  Wygodny wskaźnik prędkości 

jazdy.
•  Koła napędowe 20”
•  Odporne na przebicie opony 

kółek samonastawnych.
•  Licznik motogodzin

UKŁAD NAPĘDOWY
•  Niezależne, profesjonalne 

przekładnie Hydro-Gear® ZT-3100 
z wentylatorami chłodzącymi o 
średnicy 18 cm, ułatwiającymi 
także usuwanie zabrudzeń.

•  Dwa umieszczone wysoko zbiorniki oleju 
hydraulicznego i dwa filtry układu hydraulicznego.

•  Łatwy dostęp do regulacji trakcji

URZĄDZENIE TNĄCE
•   Dostępne szerokości robocze 122 cm i 132 cm.
•   Spawana konstrukcja obudowy z podwójną warstwą 

w górnej części, zachodzącymi spawanymi narożami 
i podwójnie wzmacnianymi osłonami bocznymi oraz 
wzmocnioną stalą krawędzią przednią.

•   Regulacja wysokości koszenia jedną dźwignią, 
możliwość blokowania.

•   Wysokość koszenia: 3,8 - 12,0 cm.
•   Aluminiowe adaptery noży smarowane od góry.
•   Montowane fabrycznie noże mielące wraz z wkładką 

wyrzutu tylnego.

PODWOZIE
•  Solidne profile ramy o grubości 3,00 mm, 38x51 mm.
•  Platforma mocowania silnika ze stali o grubości  

6,35 mm.
•  Odporne na przebicie opony kółek samonastawnych.
•  Wygodne, wbudowane punkty mocowania, 

umożliwiające unieruchomienie maszyny. 
•  Drążki sterujące umieszczone bezpiecznie ponad 

silnikiem, w zasięgu uchwytów, dla optymalnej 
ochrony przed uszkodzeniem i zabrudzeniami.

OSPRZĘT
•  Oświetlenie LED.

* WSZYSTKIE WARTOŚCI MOCY OZNACZAJĄ MOC BRUTTO PRZY 3600OBR/MIN ZGODNIE Z SAE J1940 OKREŚLONE PRZEZ BRIGGS & STRATTON.

PRĘDKOŚĆ JAZDY
KM/H
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Wysokość urządzenia 
tnącego reguluje się  
łatwo za pomocą  
jednopunktowej dźwigni, 
którą można następnie 
skutecznie zablokować.

Nowy, centralnie  
umieszczony pedał  
położenia neutralnego  
zapewnia operatorowi 
bardziej naturalne  
kierowanie. Położenie  
neutralne oznaczone  
jest na wskaźniku prędkości 
na tablicy wskaźników.

Nowy pałąk kontroli trakcji 
z wygodnym wskaźnikiem 
prędkości umożliwia  
skuteczne ustawianie 
prędkości.

Pasowy układ napędowy 
zapewnia równe napięcie 
pasów, co wydłuża ich 
trwałość i ogranicza 
konieczność konserwacji.

Wąskie osłony przekładni 
ograniczają ilość 
gromadzących się  
zabrudzeń, poprawiając 
przepływ powietrza i 
umożliwiając dostęp do filtra 
oleju podczas konserwacji. 

Nowy system mocowania 
obudowy urządzenia tnącego 
ułatwia jej poziomowanie, 
zapewnia jej większą 
elastyczność na nierównym 
terenie i sprawia, że miejsca 
szczególnie narażone są 
bardziej trwałe, co ogranicza 
liczbę koniecznych prac 
serwisowych. 



 

  

FW25KAV1936RDCE

FW25

9,6

Kawasaki FS600V  
V-Twin 18,5 KM* 810 cm3 
benzynowy chłodzony 
powietrzem 

91 cm - 36” 
Urządzenie tnące z  
wyrzutem tylnym

SILNIK URZĄDZENIE TNĄCEMODEL

Kosiarka pchana FW25 z podwójnym napędem hydrostatycznym to profesjonalne funkcje modelu
FW35 zamknięte w węższym niż standardowo urządzeniu. Proste w obsłudze dźwignie, rozrusznik 
elektryczny i maksymalna prędkość jazdy 9,6 km/h to wszystko, co jest potrzebne użytkownikom, by 
wykonywali pracę niemal bez wysiłku. Solidna konstrukcja i duże koła 20” w połączeniu z profesjonalnej 
jakości przekładnią sprawiają, że FW25 osiąga znakomitą wydajność podczas długich godzin pracy.

* WSZYSTKIE POZIOMY MOCY ZAPEWNIONE PRZEZ KAWASAKI.

ZESPÓŁ SILNIKA
•  Napęd stanowi silnik benzynowy 

Kawasaki 18,5 HP FS600V 
V-Twin chłodzony powietrzem.

•  Dwustopniowy przemysłowy filtr 
powietrza.

•  Rozrusznik elektryczny.
•  Prosty w obsłudze przewód 

spustowy oleju.
•  Zbiornik paliwa 19 litrów.

SYSTEMY STEROWANIA I
KOMFORT OPERATORA
•  Uchwyty ze stalowych rur są 

bardziej odporne i trwałe.
• Pałąk kontroli trakcji.
• Oddzielne dźwignie sterujące.
•  Wygodny wskaźnik prędkości 

jazdy.
•  Koła napędowe 20 cali.
•  Odporne na przebicie opony 

kółek samonastawnych.
•  Licznik motogodzin

UKŁAD NAPĘDOWY
•  Niezależne, profesjonalne 

przekładnie Hydro-Gear® ZT-3100 
z wentylatorami chłodzącymi o 
średnicy 18 cm, ułatwiającymi 
także usuwanie zabrudzeń. 

•  Dwa umieszczone wysoko 
zbiorniki oleju hydraulicznego i 
dwa filtry układu hydraulicznego.

•  Łatwy dostęp do regulacji trakcji

URZĄDZENIE TNĄCE
•  Szerokość robocza 91 cm.
•  Spawana konstrukcja obudowy z podwójną warstwą 

w górnej części, zachodzącymi spawanymi narożami 
i podwójnie wzmacnianymi osłonami bocznymi oraz 
wzmocnioną stalą krawędzią przednią.

•  Trzpień blokujący określoną wysokość koszenia
•  Wysokość koszenia: 3,8 - 11,4 cm.
•  Aluminiowe adaptery noży smarowane od góry.
•  Montowane fabrycznie noże mielące wraz z wkładką 

wyrzutu tylnego.

PODWOZIE
•   Solidne profile ramy o grubości 3,00 mm, 38x51 mm.
•   Platforma mocowania silnika ze stali o grubości 6,35 mm.
•   Odporne na przebicie opony kółek samonastawnych.
•   Wygodne, wbudowane punkty mocowania, umożliwiające 

unieruchomienie maszyny. 
•   Drążki sterujące umieszczone bezpiecznie ponad silnikiem, 

w zasięgu uchwytów, dla optymalnej ochrony przed 
uszkodzeniem i zabrudzeniami.

PRĘDKOŚĆ JAZDY
KM/H
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Usprawniony, łatwo  
dostępny pałąk kontroli  
trakcji z wygodnym 
wskaźnikiem prędkości 
umożliwia skuteczne  
ustawianie prędkości.

Dźwignia hamulca  
postojowego umieszczona 
jest wygodnie za panelem 
sterowania, zapewniając  
operatorowi natychmiastowy 
dostęp przy minimalnym 
wysiłku, koniecznym do jej 
załączenia.

Solidna podstawa silnika  
ze stali o grubości 1/4  
cala, której zadaniem jest  
sprostanie codziennym  
wyzwaniom  
profesjonalnej pracy. 

Wytrzymałe osłony  
przekładni ograniczają  
ilość gromadzących się 
zabrudzeń, poprawiając 
przepływ powietrza i 
umożliwiając dostęp do filtra 
podczas konserwacji.

System pasów napędowych 
urządzenia i większe koła 
pasowe oznaczają mniejsze 
napięcie pasów, co w 
połączeniu z wyjątkową osłoną 
przed zabrudzeniami wydłuża 
trwałość użytkową pasów i 
ogranicza zużycie łożysk.

Uproszczony system  
mocowania obudowy 
urządzenia tnącego składa 
się z mniejszej liczby  
elementów i punktów  
smarowania, co zwiększa 
jego trwałość i ogranicza 
potrzebę konserwacji.



PRZEDNIE OŚWIETLENIE LED
Oświetla obszar znajdujący się przed 
maszyną (do użytku poza drogami 
publicznymi).

IS® 3200Z IS® 2600Z IS® 600Z 400S F210Z F160ZIS® 700ZIS® 5100Z IS® 2100Z
61”/ 72” RD 72” RD 52” / 61” RD 44” RD 48” 61” SD 52” SD52” RD52” / 61” RD

52” RD48” RD 36” RD48” RD36” RD 48” 
FW25FW35SRSTM Z1 FM35

FOTEL PREMIUM 
Wysokiej jakości, regulowany 
fotel z regulowanymi miękkimi 
podłokietnikami.

AMORTYZOWANY FOTEL
Amortyzowany fotel dla  
optymalnego komfortu.

PODNOŚNIK SERWISOWY
Łatwy i wygodny dostęp podczas 
konserwacji układu tnącego

ZESTAW ŚWIATEŁ TYPU LED DO 
MONTAŻU NA RAMIE ROPS
Oświetla szerszy obszar wokół maszyny 
dla lepszej widoczności. (do użytku poza 
drogami publicznymi).

ZESTAW ZACZEPU 
PRZYCZEPY
Do lekkich przyczepek.

ODPORNE NA PRZEBICIE 
OPONY KÓŁEK 
SAMONASTAWNYCH
Całodzienna praca bez ryzyka
przebicia opony.

WKŁADKA MIELĄCA 
Wkładka mieląca zapewniająca bez-
konkurencyjne efekty rozdrabniania 
dla wszystkich wysokości koszenia.

OSPRZĘT

OSPRZĘT

Fotel premium 
Amortyzowany fotel Premium
Zestaw noży mielących
Zestaw noży do bocznego wyrzutu
Zestaw zaczepu przyczepy
Przednie oświetlenie LED
Zestaw świateł typu LED do montażu na ramie ROPS
RD/Wkładka mieląca Combi
Zestaw do mielenia SD
Wkładka mieląca RD
Wytrzymałe pełne przednie koła
Wytrzymałe pneumatyczne przednie koła
Rolka ugniatająca
Turbo wentylator napędzający wyrzut trawy do kosza
Podnośnik serwisowy

KOSIARKI O ZEROWYM PROMIENIU SKRĘTU

OSPRZĘT

Zestaw noży mielących
Zestaw noży do bocznego wyrzutu
RD/Wkładka mieląca Combi
Wkładka mieląca RD
Wytrzymałe pełne przednie koła
Przedni zestaw obciążników
Wytrzymałe pneumatyczne przednie koła
Oświetlenie LED

KOSIARKI PCHANEKOSIARKA STAND ON

 = Opcja          = Standard
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SILNIK
Marka

Model

Moc

Cylindry

Chłodzenie

Uruchamianie noży

Rozruch

Pojemność zbiornika paliwa (litry)

KOSIARKA
Szerokość robocza (cm/cale)

Konfiguracja urządzenia tnącego

Wysokość robocza (cm)

Konstrukcja urządzenia tnącego

Adaptery noży

Układ unoszenia urządzenia

ZAWIESZENIE I UKŁAD NAPĘDOWY
Zawieszenie

Przekładnia

Osie napędowe

Opony kół napędowych (cale)

Opony kółek samonastawnych (cale)

PRĘDKOŚĆ JAZDY
Prędkość – przód (km/h)

Prędkość –  wstecz (km/h)

WYMIARY
Długość ogółem (cm)

Szerokość ogółem (cm)

Ciężar bez płynów (kg)

SYSTEMY STEROWANIA I KOMFORT OPERATORA
Rama chroniąca przed wywróceniem (ROPS)

Oprzyrządowanie

System bezpieczeństwa

Hamulec postojowy

GWARANCJA
Silnik

Paski napędowe układu tnącego

Warunki gwarancji 4-letnia ograniczona gwarancja (48 miesięcy) lub 500 godzin, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Brak limitu godzin przez pierwsze 2 lata (24 miesiące). Sprężyny na 
amortyzatorach i wszystkie elementy amortyzacji objęte są gwarancją 4-letnią (48 miesięcy) na dowolną liczbę godzin. Pasy, opony, klocki hamulcowe, akumulator, noże: 90 dni ‡

2-letnia ograniczona gwarancja producenta

1 rok gwarancji / 100 godzin pracy w zależności od tego, co nastąpi pierwsze, na części i robociznę.

‡Szczegóły gwarancji dostępne są u dealera i na stronie www.FerrisMowers.eu.
1) Moc według producenta silnika.
2) Wszystkie wartości mocy oznaczają moc brutto przy 3600obr/min zgodnie z SAE J1940 określone przez Briggs & Stratton.

Caterpillar - wysokoprężny

C1.5

33.5  KM1)

3 cylindry w rzędzie / 1.496 cc

Cieczą

Sprzęgło elektromagnetyczne PTO

Elektryczny

56 litry

183 cm / 72”

Wyrzut tylny iCD™

Noże mielące i wkładka wyrzutu tylnego

3,8 - 15,2 cm

Konstrukcja spawana 3,4 mm, podwójna warstwa na całej 

szerokości górnej części, osłony 12,7 mm, krawędź przednia 

12,7 mm, zachodzące spawane naroża

Żeliwne 257 mm; wał 30,16 mm 

Hydrauliczne

Zawieszenie niezależne 4 kół

Niezależne pompy Hydro-Gear® PW, silniki kół Parker TG0335 z 

dużym filtrem olejowym typu przemysłowego oraz chłodnicą oleju

Stożkowa 31,75 mm z kołnierzem mocowanym 5 śrubami

26 x 12.00 - 12 (4 warstwy)

13 x 6.50 - 6 (4 warstwy)

0 - 20 km/h

0 - 10 km/h

255 

186

1070

Standardowy, składany z pasem bezpieczeństwa

Wskaźnik poziomu paliwa w każdym zbiorniku, wzrokowy wskaźnik 

temperatury wody, wskaźnik ciśnienia oleju, licznik motogodzin

Wyłącznik silnika w fotelu, wyłącznik bezpieczeństwa sprzęgła POM, 

obwód bezpieczeństwa hamulca postojowego i biegu jałowego

Tarczowy

Caterpillar - wysokoprężny

C1.5

33.5 KM1)

3 cylindry w rzędzie / 1.496 cc

Cieczą

Sprzęgło elektromagnetyczne PTO

Elektryczny

56 litry

155 cm / 61” 

Wyrzut tylny iCD™

Noże mielące i wkładka wyrzutu tylnego

3,8 - 15,2 cm

Konstrukcja spawana 3,4 mm, podwójna warstwa na całej 

szerokości górnej części, osłony 12,7 mm, krawędź przednia 

12,7 mm, zachodzące spawane naroża

Żeliwne 257 mm; wał 30,16 mm 

Hydrauliczne

Zawieszenie niezależne 4 kół

Niezależne pompy Hydro-Gear® PW, silniki kół Parker TG0335 z 

dużym filtrem olejowym typu przemysłowego oraz chłodnicą oleju

Stożkowa 31,75 mm z kołnierzem mocowanym 5 śrubami

26 x 12.00 - 12 (4 warstwy)

13 x 6.50 - 6 (4 warstwy)

0 - 20 km/h

0 - 10 km/h

255 

159

1021

Standardowy, składany z pasem bezpieczeństwa

Wskaźnik poziomu paliwa w każdym zbiorniku, wzrokowy wskaźnik 

temperatury wody, wskaźnik ciśnienia oleju, licznik motogodzin

Wyłącznik silnika w fotelu, wyłącznik bezpieczeństwa sprzęgła POM, 

obwód bezpieczeństwa hamulca postojowego i biegu jałowego

Tarczowy
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SILNIK
Marka

Model

Moc

Cylindry

Chłodzenie

Uruchamianie noży

Rozruch

Pojemność zbiornika paliwa (litry)

KOSIARKA
Szerokość robocza (cm/cale)

Konfiguracja urządzenia tnącego

Wysokość robocza (cm)

Konstrukcja urządzenia tnącego

Adaptery noży

Układ unoszenia urządzenia

ZAWIESZENIE I UKŁAD NAPĘDOWY
Zawieszenie

Przekładnia

Osie napędowe

Opony kół napędowych (cale)

Opony kółek samonastawnych (cale)

PRĘDKOŚĆ JAZDY
Prędkość – przód (km/h)

Prędkość –  wstecz (km/h)

WYMIARY
Długość ogółem (cm)

Szerokość ogółem (cm)

Ciężar bez płynów (kg)

SYSTEMY STEROWANIA I KOMFORT OPERATORA
Rama chroniąca przed wywróceniem (ROPS)

Oprzyrządowanie

System bezpieczeństwa

Hamulec postojowy

GWARANCJA
Silnik

Paski napędowe układu tnącego

Warunki gwarancji 4-letnia ograniczona gwarancja (48 miesięcy) lub 500 godzin, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Brak limitu godzin przez pierwsze 2 lata (24 miesiące). Sprężyny na 
amortyzatorach i wszystkie elementy amortyzacji objęte są gwarancją 4-letnią (48 miesięcy) na dowolną liczbę godzin. Pasy, opony, klocki hamulcowe, akumulator, noże: 90 dni ‡

Vanguard™ - Benzynowy

BIG BLOCK™ EFI Oil Guard System

37 HP2)

2 cylindrowy V-Twin / 993 cm³

Chłodzony powietrzem

Sprzęgło elektromagnetyczne PTO

Elektryczny

42 litry

183 cm / 72” 

Wyrzut tylny iCD™

Noże mielące i wkładka wyrzutu tylnego

3,8 - 12,7 cm

Konstrukcja spawana 3,4 mm, podwójna warstwa na całej szerokości górnej części,  

osłony 12,7 mm, krawędź przednia 12,7 mm, zachodzące spawane naroża 

Żeliwne 257 mm; wał 30,16 mm 

Za pomocą pedału, sprężynowy

Zawieszenie niezależne 4 kół

Niezależne przekładnie Hydro-Gear® ZT-5400™ 

Osie napędowe 34,93 mm z piastą koła mocowaną 5 śrubami

26 x 12.00 - 12 (4 warstwy)

13 x 6.50 - 6 (4 warstwy)

0 - 20 km/h

0 - 10 km/h

215

186

747

Standardowy, składany z pasem bezpieczeństwa

Wskaźnik poziomu paliwa w każdym zbiorniku, licznik motogodzin,  

wskaźnik nieprawidłowego działania silnika

Wyłącznik silnika w fotelu, wyłącznik bezpieczeństwa sprzęgła POM,  

obwód bezpieczeństwa hamulca postojowego i biegu jałowego

Wewnętrzny mokry hamulec tarczowy w przekładni

3-letnia ograniczona gwarancja producenta

3 letnia gwarancja / 300 godzin pracy w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Gwarancja w pierwszym roku obejmuje części i robociznę, natomiast w drugim i trzecim roku tylko części.
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SILNIK
Marka

Model

Moc

Cylindry

Chłodzenie

Uruchamianie noży

Rozruch

Pojemność zbiornika paliwa (litry)

KOSIARKA
Szerokość robocza (cm/cale)

Konfiguracja urządzenia tnącego

Wysokość robocza (cm)

Konstrukcja urządzenia tnącego

Adaptery noży

Układ unoszenia urządzenia

ZAWIESZENIE I UKŁAD NAPĘDOWY
Zawieszenie

Przekładnia

Osie napędowe

Opony kół napędowych (cale)

Opony kółek samonastawnych (cale)

PRĘDKOŚĆ JAZDY
Prędkość – przód (km/h)

Prędkość –  wstecz (km/h)

WYMIARY
Długość ogółem (cm)

Szerokość ogółem (cm)

Ciężar bez płynów (kg)

SYSTEMY STEROWANIA I KOMFORT OPERATORA
Rama chroniąca przed wywróceniem (ROPS)

Oprzyrządowanie

System bezpieczeństwa

Hamulec postojowy

GWARANCJA
Silnik

Paski napędowe układu tnącego

Warunki gwarancji 4-letnia ograniczona gwarancja (48 miesięcy) lub 500 godzin, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Brak limitu godzin przez pierwsze 2 lata (24 miesiące). Sprężyny na 
amortyzatorach i wszystkie elementy amortyzacji objęte są gwarancją 4-letnią (48 miesięcy) na dowolną liczbę godzin. Pasy, opony, klocki hamulcowe, akumulator, noże: 90 dni ‡

2-letnia ograniczona gwarancja producenta

1 rok gwarancji / 100 godzin pracy w zależności od tego, co nastąpi pierwsze, na części i robociznę.

‡Szczegóły gwarancji dostępne są u dealera i na stronie www.FerrisMowers.eu.
1) Moc według producenta silnika.
2) Wszystkie wartości mocy oznaczają moc brutto przy 3600obr/min zgodnie z SAE J1940 określone przez Briggs & Stratton.

Yanmar - wysokoprężny, EPA FINAL TIER 4 / Euro Stage 5 ready

3TNM74F-SAFS

24 KM1)

3 cylindry w rzędzie / 993 cc

Cieczą

Sprzęgło elektromagnetyczne PTO

Elektryczny

42 litry

155 cm / 61”

Wyrzut tylny iCD™

Noże mielące i wkładka wyrzutu tylnego

3,8 - 12,7 cm

Konstrukcja spawana 3,4 mm, podwójna warstwa na całej 

szerokości górnej części, osłony 12,7 mm, krawędź przednia 

9,5 mm, zachodzące spawane naroża

Żeliwne 201 mm; wał 25,4 mm 

Za pomocą pedału, sprężynowy

Zawieszenie niezależne 4 kół

Niezależne przekładnie Hydro-Gear® ZT-4400™

Osie napędowe 34,93 mm z piastą koła mocowaną 5 śrubami

24 x 12,00 - 12 (4 warstwy)

13 x 6,50 - 6 (4 warstwy)

0 - 18,0 km/h

0 - 8,0 km/h

224

159

743

Standardowy, składany z pasem bezpieczeństwa

Wskaźnik poziomu paliwa w każdym zbiorniku, wzrokowy wskaźnik 

temperatury wody, wskaźnik ciśnienia oleju, licznik motogodzin

Wyłącznik silnika w fotelu, wyłącznik bezpieczeństwa sprzęgła PTO, obwód 

bezpieczeństwa hamulca postojowego i biegu jałowego, wyłącznik urządzenia tnącego

Wewnętrzny mokry hamulec tarczowy w przekładni

Yanmar - wysokoprężny, EPA FINAL TIER 4 / Euro Stage 5 ready

3TNM74F-SAFS

24 KM1)

3 cylindry w rzędzie / 993 cc

Cieczą

Sprzęgło elektromagnetyczne PTO

Elektryczny

42 litry

132 cm / 52”

Wyrzut tylny iCD™

Noże mielące i wkładka wyrzutu tylnego

3,8 - 12,7 cm

Konstrukcja spawana 3,4 mm, podwójna warstwa na całej 

szerokości górnej części, osłony 12,7 mm, krawędź przednia 

9,5 mm, zachodzące spawane naroża

Z odlewu aluminium 133 mm; wał 25,4 mm

Za pomocą pedału, sprężynowy

Zawieszenie niezależne 4 kół

Niezależne przekładnie Hydro-Gear® ZT-4400™

Osie napędowe 34,93 mm z piastą koła mocowaną 5 śrubami

24 x 9,50 - 12 (4 warstwy)

13 x 5.00 - 6 (4 warstwy)

0 - 18,0 km/h

0 - 8,0 km/h

224

135

727

Standardowy, składany z pasem bezpieczeństwa

Wskaźnik poziomu paliwa w każdym zbiorniku, wzrokowy wskaźnik 

temperatury wody, wskaźnik ciśnienia oleju, licznik motogodzin

Wyłącznik silnika w fotelu, wyłącznik bezpieczeństwa sprzęgła PTO, obwód 

bezpieczeństwa hamulca postojowego i biegu jałowego, wyłącznik urządzenia tnącego

Wewnętrzny mokry hamulec tarczowy w przekładni
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4-letnia ograniczona gwarancja (48 miesięcy) lub 500 godzin, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Brak limitu godzin przez pierwsze 2 lata (24 miesiące). Sprężyny na 
amortyzatorach i wszystkie elementy amortyzacji objęte są gwarancją 4-letnią (48 miesięcy) na dowolną liczbę godzin. Pasy, opony, klocki hamulcowe, akumulator, noże: 90 dni ‡

3-letnia ograniczona gwarancja producenta

3 letnia gwarancja / 300 godzin pracy w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Gwarancja w pierwszym roku obejmuje części i robociznę, natomiast w drugim i trzecim roku tylko części.

Vanguard™ - benzynowy

810cc EFI Oil Guard System

28 KM2)

2 cylindry V-Twin / 810 cc

Powietrzem

Sprzęgło elektromagnetyczne PTO

Elektryczny

42 litry

155 cm / 61”

Wyrzut tylny iCD™

Noże mielące i wkładka wyrzutu tylnego

3,8 - 12,7 cm

Konstrukcja spawana 3,4 mm, podwójna warstwa na całej szerokości 

górnej części, osłony 9,5 mm, zachodzące spawane naroża

Żeliwne 201 mm; wał 25,4 mm

Za pomocą pedału, sprężynowy

Zawieszenie niezależne 4 kół

Niezależne przekładnie Hydro-Gear® ZT-4400™

Osie napędowe 34,93 mm z piastą koła mocowaną 5 śrubami

24 x 12,00 - 12 (4 warstwy)

13 x 6,50 - 6 (4 warstwy)

0 - 18,0 km/h

0 - 8,0 km/h

210

159

601

Standardowy, składany z pasem bezpieczeństwa

Wskaźnik poziomu paliwa w każdym zbiorniku, licznik motogodzin, 

wskaźnik awarii silnika

Wyłącznik silnika w fotelu, wyłącznik bezpieczeństwa sprzęgła POM, obwód 

bezpieczeństwa hamulca postojowego i biegu jałowego

Wewnętrzny mokry hamulec tarczowy w przekładni

Vanguard™ - benzynowy

810cc EFI Oil Guard System

28 KM2)

2 cylindry V-Twin / 810 cc

Powietrzem

Sprzęgło elektromagnetyczne PTO

Elektryczny

42 litry

132 cm / 52”

Wyrzut tylny iCD™

Noże mielące i wkładka wyrzutu tylnego

3,8 - 12,7 cm

Konstrukcja spawana 3,4 mm, podwójna warstwa na całej szerokości  

górnej części, osłony 9,5 mm, zachodzące spawane naroża

Z odlewu aluminium 133 mm; wał 25,4 mm

Za pomocą pedału, sprężynowy

Zawieszenie niezależne 4 kół

Niezależne przekładnie Hydro-Gear® ZT-4400™

Osie napędowe 34,93 mm z piastą koła mocowaną 5 śrubami

24 x 9,50 - 12 (4 warstwy)

13 x 5,00 - 6 (4 warstwy)

0 - 18,0 km/h

0 - 8,0 km/h

210

135

548

Standardowy, składany z pasem bezpieczeństwa

Wskaźnik poziomu paliwa w każdym zbiorniku, licznik motogodzin, wskaźnik 

awarii silnika

Wyłącznik silnika w fotelu, wyłącznik bezpieczeństwa sprzęgła POM, obwód 

bezpieczeństwa hamulca postojowego i biegu jałowego

Wewnętrzny mokry hamulec tarczowy w przekładni



IS700ZB2752RDCE IS600ZB2544RDCE

SILNIK
Marka

Model

Moc

Cylindry

Chłodzenie

Uruchamianie noży

Rozruch

Pojemność zbiornika paliwa (litry)

KOSIARKA
Szerokość robocza (cm/cale)

Konfiguracja urządzenia tnącego

Wysokość robocza (cm)

Konstrukcja urządzenia tnącego

Adaptery noży

Układ unoszenia urządzenia

ZAWIESZENIE I UKŁAD NAPĘDOWY
Zawieszenie

Przekładnia

Osie napędowe

Opony kół napędowych (cale)

Opony kółek samonastawnych (cale)

PRĘDKOŚĆ JAZDY
Prędkość – przód (km/h)

Prędkość –  wstecz (km/h)

WYMIARY
Długość ogółem (cm)

Szerokość ogółem (cm)

Ciężar bez płynów (kg)

SYSTEMY STEROWANIA I KOMFORT OPERATORA
Rama chroniąca przed wywróceniem (ROPS)

Oprzyrządowanie

System bezpieczeństwa

Hamulec postojowy

GWARANCJA
Silnik

Paski napędowe układu tnącego

Warunki gwarancji

Briggs & Stratton - benzynowy

Commercial SeriesTM

25 KM2)

2 cylindry V-Twin / 724 cc

Powietrzem

Sprzęgło elektromagnetyczne PTO

Elektryczny

21 litry

112 cm / 44”

Wyrzut tylny iCD™

Noże mielące i wkładka wyrzutu tylnego

3,8 - 11,4 cm

Konstrukcja spawana 3,4 mm, podwójna warstwa na całej 

szerokości górnej części, osłony 9,5 mm, zachodzące  

spawane naroża

Z odlewu aluminium 133 mm; wał 25,4 mm 

Za pomocą pedału, sprężynowy

Zawieszenie tylnych kół, wahliwa oś przednia z  

amortyzatorami kół przednich

Niezależne przekładnie Hydro-Gear® ZT-3400™

Stożkowa 28,6 mm z kołnierzem mocowanym 4 śrubami

20 x 8.00 - 10 (4 warstwy)

11 x 4.00 - 5 (4 warstwy)

0 - 14,5 km/h

0 - 6,5 km/h

203

117

418

Standardowy, składany z pasem bezpieczeństwa

Wskaźnik poziomu paliwa, licznik motogodzin

Wyłącznik silnika w fotelu, wyłącznik bezpieczeństwa sprzęgła POM, 

obwód bezpieczeństwa hamulca postojowego i biegu jałowego

Zintegrowany hamulec przekładni

Briggs & Stratton - benzynowy

Commercial SeriesTM

27 KM2)

2 cylindry V-Twin / 810 cc

Powietrzem

Sprzęgło elektromagnetyczne PTO

Elektryczny

21 litry

132 cm / 52”

Wyrzut tylny iCD™

Noże mielące i wkładka wyrzutu tylnego

3,8 - 12,7 cm

Konstrukcja spawana 3,4 mm, podwójna warstwa na całej 

szerokości górnej części, osłony 9,5 mm, zachodzące  

spawane naroża

Z odlewu aluminium 133 mm; wał 25,4 mm 

Za pomocą pedału, sprężynowy

Zawieszenie tylnych kół, wahliwa oś przednia z  

amortyzatorami kół przednich

Niezależne przekładnie Hydro-Gear® ZT-3400™

Stożkowa 28,6 mm z kołnierzem mocowanym 4 śrubami

22 x 11.00 - 10 (4 warstwy)

13 x 5.00 - 6 (4 warstwy)

0 - 16,0 km/h

0 - 8,0 km/h

206

135

480

Standardowy, składany z pasem bezpieczeństwa

Wskaźnik poziomu paliwa, licznik motogodzin

Wyłącznik silnika w fotelu, wyłącznik bezpieczeństwa sprzęgła POM, 

obwód bezpieczeństwa hamulca postojowego i biegu jałowego

Zintegrowany hamulec przekładni

4-letnia ograniczona gwarancja (48 miesięcy) lub 500 godzin, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Brak limitu godzin przez pierwsze 2 lata (24 miesiące). Sprężyny na 
amortyzatorach i wszystkie elementy amortyzacji objęte są gwarancją 4-letnią (48 miesięcy) na dowolną liczbę godzin. Pasy, opony, klocki hamulcowe, akumulator, noże: 90 dni ‡

2-letnia ograniczona gwarancja producenta

1 rok gwarancji / 100 godzin pracy w zależności od tego, co nastąpi pierwsze, na części i robociznę.

‡Szczegóły gwarancji dostępne są u dealera i na stronie www.FerrisMowers.eu.
2) Wszystkie wartości mocy oznaczają moc brutto przy 3600obr/min zgodnie z SAE J1940 określone przez Briggs & Stratton.



www.FerrisMowers.eu | 51

400SB2348CE

4 letnia ograniczona gwarancja (48 miesięcy) lub 500 godzin pracy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.  
Paski, opony, klocki hamulcowe, akumulator, noże: 90 dni gwarancji ‡

2-letnia ograniczona gwarancja producenta

1 rok gwarancji / 100 godzin pracy w zależności od tego, co nastąpi pierwsze, na części i robociznę.

SILNIK
Marka

Model

Moc

Cylindry

Chłodzenie

Uruchamianie noży

Rozruch

Pojemność zbiornika paliwa (litry)

KOSIARKA
Szerokość robocza (cm/cale)

Konfiguracja urządzenia tnącego

Wysokość robocza (cm)

Konstrukcja urządzenia tnącego

Adaptery noży

Układ unoszenia urządzenia

ZAWIESZENIE I UKŁAD NAPĘDOWY
Zawieszenie

Przekładnia

Osie napędowe

Opony kół napędowych (cale)

Opony kółek samonastawnych (cale)

PRĘDKOŚĆ JAZDY
Prędkość – przód (km/h)

Prędkość –  wstecz (km/h)

WYMIARY
Długość ogółem (cm)

Szerokość ogółem (cm)

Ciężar bez płynów (kg)

SYSTEMY STEROWANIA I KOMFORT OPERATORA
Rama chroniąca przed wywróceniem (ROPS)

Oprzyrządowanie

System bezpieczeństwa

Hamulec postojowy

GWARANCJA
Silnik

Paski napędowe układu tnącego

Warunki gwarancji

Briggs & Stratton - benzynowy

Commercial SeriesTM

23 KM2)

2 cylindry V-Twin / 724 cc

Powietrzem

Sprzęgło elektromagnetyczne PTO

Elektryczny

21 litry

122 cm / 48” 

układ tnący TRIPLE

Układ tnący w standardzie posiada funkcję wyrzutu tylnego, wyrzutu bocznego, mulczowania (noże mielące) 

3,8 - 11,4 cm

Konstrukcja spawana 3,4 mm, podwójna warstwa na całej szerokości górnej części,  

osłony 9,5 mm, zachodzące spawane naroża

Z odlewu aluminium 135 mm; wał 20,0 mm

Pedał

Zawieszenie tylnych kół, wahliwa oś przednia z  

amortyzatorami kół przednich

Niezależne przekładnie Hydro-Gear® ZT-3100™

Stożkowa 25,4 mm z kołnierzem mocowanym 4 śrubami

20 x 10.00 - 10 (4 warstwy)

11 x 4.00 - 5 (4 warstwy)

0 - 12,8 km/h

0 - 6,4 km/h

180 

126 / 155 (z deflektorem wyrzutu bocznego)

369

Brak

Wskaźnik poziomu paliwa, licznik motogodzin

Wyłącznik silnika w fotelu, wyłącznik bezpieczeństwa sprzęgła POM,  

obwód bezpieczeństwa hamulca postojowego i biegu jałowego

Zintegrowany hamulec przekładni



F210ZKAV2661SDCE F160ZKAV2452SDCE

SILNIK
Marka

Model

Moc

Cylindry

Chłodzenie

Uruchamianie noży

Rozruch

Pojemność zbiornika paliwa (litry)

KOSIARKA
Szerokość robocza (cm/cale)

Konfiguracja urządzenia tnącego

Wysokość robocza (cm)

Konstrukcja urządzenia tnącego

Adaptery noży

Układ unoszenia urządzenia

ZAWIESZENIE I UKŁAD NAPĘDOWY
Zawieszenie

Przekładnia

Osie napędowe

Opony kół napędowych (cale)

Opony kółek samonastawnych (cale)

PRĘDKOŚĆ JAZDY
Prędkość – przód (km/h)

Prędkość –  wstecz (km/h)

WYMIARY
Długość ogółem (cm)

Szerokość ogółem (cm)

Ciężar bez płynów (kg)

SYSTEMY STEROWANIA I KOMFORT OPERATORA
Rama chroniąca przed wywróceniem (ROPS)

Oprzyrządowanie

System bezpieczeństwa

Hamulec postojowy

GWARANCJA
Silnik

Paski napędowe układu tnącego

Warunki gwarancji
4-letnia ograniczona gwarancja (48 miesięcy) lub 500 godzin, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Brak limitu godzin przez pierwsze 2 lata (24 miesiące). Sprężyny na 
amortyzatorach i wszystkie elementy amortyzacji objęte są gwarancją 4-letnią (48 miesięcy) na dowolną liczbę godzin. Pasy, opony, klocki hamulcowe, akumulator, noże: 90 dni ‡

3-letnia ograniczona gwarancja producenta

‡Szczegóły gwarancji dostępne są u dealera i na stronie www.FerrisMowers.eu.
1) Moc według producenta silnika.

1 rok gwarancji / 100 godzin pracy w zależności od tego, co nastąpi pierwsze,  
na części i robociznę.

3 letnia gwarancja / 300 godzin pracy w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Gwarancja w 
pierwszym roku obejmuje części i robociznę, natomiast w drugim i trzecim roku tylko części.

Kawasaki - Benzynowy

FX730V

23,5 KM1)

2 cylindrowy V-Twin / 726 cc

Powietrzem

Sprzęgło elektromagnetyczne PTO

Elektryczny

42 litry

132 cm / 52” Wyrzut boczny iCD™

Boczny wyrzut i noże do bocznego wyrzutu

3,8 - 12,7 cm

Konstrukcja spawana 3,4 mm, podwójna warstwa na całej 

szerokości górnej części, osłony 9,5 mm, zachodzące  

spawane naroża

Żeliwne 201 mm; wał  25,4 mm

Za pomocą pedału, sprężynowy

Brak / Amortyzowany fotel Premium z wysokim oparciem

Niezależne przekładnie Hydro-Gear® ZT-4400™

Osie napędowe 34,93 mm z piastą koła mocowaną 5 śrubami

24 x 9.50 - 12 (4 warstwy)

13 x 6.50 - 6 (4 warstwy) odporne na przebicie

0 - 16,0 km/h

0 - 8 km/h

199

138 / 171 (Bez osłony wyrzutu bocznego)

522

Standardowy, składany z pasem bezpieczeństwa

Wskaźnik poziomu paliwa w każdym zbiorniku, licznik 

motogodzin, wskaźnik nieprawidłowego działania silnika

Wyłącznik silnika w fotelu, wyłącznik bezpieczeństwa sprzęgła POM, 

obwód bezpieczeństwa hamulca postojowego i biegu jałowego

Wewnętrzny mokry hamulec tarczowy w przekładni

Kawasaki - Benzynowy

FX801V

25,5 KM1)

2 cylindrowy V-Twin / 852 cc

Powietrzem

Sprzęgło elektromagnetyczne PTO

Elektryczny

42 litry

155 cm / 61” Wyrzut boczny iCD™

Boczny wyrzut i noże do bocznego wyrzutu

3,8 - 15,2 cm

Konstrukcja spawana 3,4 mm, podwójna warstwa na całej 

szerokości górnej części, osłony 9,5 mm, zachodzące  

spawane naroża

Żeliwne 201 mm; wał  25,4 mm

Za pomocą pedału, sprężynowy

Brak / Amortyzowany fotel Premium z wysokim oparciem

Niezależne przekładnie Hydro-Gear® ZT-5400™

Osie napędowe 34,93 mm z piastą koła mocowaną 5 śrubami

24 x 12.00 - 12 (4 warstwy)

13 x 6.50 - 6 (4 warstwy) odporne na przebicie

0 - 16,0 km/h

0 - 8 km/h

201

161 / 194 (Bez osłony wyrzutu bocznego)

603

Standardowy, składany z pasem bezpieczeństwa

Wskaźnik poziomu paliwa w każdym zbiorniku, licznik 

motogodzin, wskaźnik nieprawidłowego działania silnika

Wyłącznik silnika w fotelu, wyłącznik bezpieczeństwa sprzęgła POM, 

obwód bezpieczeństwa hamulca postojowego i biegu jałowego

Wewnętrzny mokry hamulec tarczowy w przekładni
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SRSZ1KAV2248RDCE SRSZ1KAV1936RDCE

4-letnia ograniczona gwarancja (48 miesięcy) lub 500 godzin, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Brak limitu godzin przez pierwsze 2 lata (24 miesiące). Sprężyny na 
amortyzatorach i wszystkie elementy amortyzacji objęte są gwarancją 4-letnią (48 miesięcy) na dowolną liczbę godzin. Pasy, opony, klocki hamulcowe, akumulator, noże: 90 dni ‡

3-letnia ograniczona gwarancja producenta

1 rok gwarancji / 100 godzin pracy w zależności od tego, co nastąpi pierwsze, na części i robociznę.

Kawasaki - Benzynowy

FX691V

22,0 KM1)

2 cylindrowy V-Twin / 726 cc

Powietrzem

Sprzęgło elektromagnetyczne PTO

Elektryczny

23 litry

122 cm / 48”Wyrzut tylny iCD™

Noże mielące i wkładka wyrzutu tylnego

4,4 - 11,4 cm

Konstrukcja spawana 3,4 mm, podwójna warstwa na całej szerokości górnej części, 

podwójnie wzmocnione krawędzie progowe, zachodzące spawane naroża, technologia iCD

Z odlewu aluminium 133 mm; wał 25,4 mm

Ręczny, sprężynowy

Opatentowana, regulowana platforma operatora z technologią zawieszenia

Niezależne przekładnie Hydro-Gear® ZT-3400™ 

Stożkowa 28,6 mm z kołnierzem mocowanym 4 śrubami

23 x 10.50 - 12 (4 warstwy)

11 x 4.00 - 5 (4 warstwy) odporne na przebicie

0 - 12,8 km/h

0 - 6,4 km/h

166

124

398

Brak

Licznik motogodzin, wskaźnik poziomu paliwa

Zintegrowane dźwignie sterowania, metalowe podpórki dla lepszej kontroli, 

Automatyczne załączanie i rozłączanie sprzęgła PTO

Wewnętrzny hamulec przekładni / Czujnik obecności operatora na platformie, Hamulec parkingowy dla rozruchu silnika

Kawasaki - Benzynowy

FX600V

19,0 KM1)

2 cylindrowy V-Twin / 603 cc

Powietrzem

Sprzęgło elektromagnetyczne PTO

Elektryczny

23 litry

91 cm / 36” Wyrzut tylny iCD™

Noże mielące i wkładka wyrzutu tylnego

4,4 - 11,4 cm

Konstrukcja spawana 3,4 mm, podwójna warstwa na całej szerokości górnej części, 

podwójnie wzmocnione krawędzie progowe, zachodzące spawane naroża

Z odlewu aluminium 133 mm; wał 25,4 mm

Ręczny, sprężynowy

Opatentowana, regulowana platforma operatora z technologią zawieszenia

Niezależne przekładnie Hydro-Gear® ZT-3400™ 

Stożkowa 28,6 mm z kołnierzem mocowanym 4 śrubami

23 x 8.50 - 12 (4 warstwy)

11 x 4.00 - 5 (4 warstwy) odporne na przebicie

0 - 12,8 km/h

0 - 6,4 km/h

162

92

368

Brak

Licznik motogodzin, wskaźnik poziomu paliwa

Zintegrowane dźwignie sterowania, metalowe podpórki dla lepszej kontroli, 

Automatyczne załączanie i rozłączanie sprzęgła PTO

Wewnętrzny hamulec przekładni / Czujnik obecności operatora na platformie, Hamulec parkingowy dla rozruchu silnika



FM35BV2648CE FW35BV2652RDCE

Vanguard

810cc

26 KM2)

2 cylindry V-Twin / 810 cc

Powietrzem

Sprzęgło elektromagnetyczne PTO

Elektryczny

19 litry

122 cm / 48”

Kosiarka bijakowa

Mielący wirnik kosiarki bijakowej

5,0 - 8,9 cm

Konstrukcja spawana 3,4/4,6 mm z wtórną tarczą 

wewnętrzną

Typu bębnowego 102 mm z 34 osobnymi, wahliwymi nożami

5 osobnych podkładek odległościowych

Brak

Niezależne przekładnie Hydro-Gear® ZT-3100™

Stożkowa 25,4 mm z kołnierzem mocowanym 4 śrubami

20 x 8.00 - 10 (4 warstwy) bieżnik chevron

9 x 3.50 - 4 (4 warstwy) odporne na przebicie

0 - 11 km/h

0 - 4,5 km/h

210

140

354

Brak

Wskaźnik prędkości, licznik motogodzin

Czujnik obecności operatora, pałąk kontroli trakcji, oddzielne 

dźwignie jazdy w przód i tył, bieg neutralny uruchamiany stopą

Zintegrowany hamulec przekładni

Vanguard - benzynowy

810cc

26 KM2)

2 cylindry V-Twin / 810 cc

Powietrzem

Sprzęgło elektromagnetyczne PTO

Elektryczny

19 litry

132 cm / 52”

Wyrzut tylny

Noże mielące i wkładka wyrzutu tylnego

3,8 - 12,0 cm

Konstrukcja spawana 3,4 mm, podwójna warstwa na całej 

szerokości górnej części, osłony 6,4 mm, krawędź przednia 

9,5 mm, zachodzące spawane naroża

Z odlewu aluminium 133 mm; wał 25,4 mm 

Centralna regulacja wysokości koszenia jedną ręką na kole 

Brak

Niezależne przekładnie Hydro-Gear® ZT-3100™

Stożkowa 25,4 mm z kołnierzem mocowanym 4 śrubami

20 x 8.00 - 10 (4 warstwy)

11 x 4.00 - 5 (4 warstwy) odporne na przebicie

0 - 11 km/h

0 - 4,5 km/h

200

135

383

Brak

Wskaźnik prędkości, licznik motogodzin

Czujnik obecności operatora, pałąk kontroli trakcji, oddzielne 

dźwignie jazdy w przód i tył, bieg neutralny uruchamiany stopą

Zintegrowany hamulec przekładni

SILNIK
Marka

Model

Moc

Cylindry

Chłodzenie

Uruchamianie noży

Rozruch

Pojemność zbiornika paliwa (litry)

KOSIARKA
Szerokość robocza (cm/cale)

Konfiguracja urządzenia tnącego

Wysokość robocza (cm)

Konstrukcja urządzenia tnącego

Adaptery noży

Układ unoszenia urządzenia

ZAWIESZENIE I UKŁAD NAPĘDOWY
Zawieszenie

Przekładnia

Osie napędowe

Opony kół napędowych (cale)

Opony kółek samonastawnych (cale)

PRĘDKOŚĆ JAZDY
Prędkość – przód (km/h)

Prędkość –  wstecz (km/h)

WYMIARY
Długość ogółem (cm)

Szerokość ogółem (cm)

Ciężar bez płynów (kg)

SYSTEMY STEROWANIA I KOMFORT OPERATORA
Rama chroniąca przed wywróceniem (ROPS)

Oprzyrządowanie

System bezpieczeństwa

Hamulec postojowy

GWARANCJA
Silnik

Paski napędowe układu tnącego

Warunki gwarancji 2 letnia ograniczona gwarancja na użytek komercyjny.  
Paski, opony, klocki hamulcowe, akumulator, noże: 90dni‡ 

2) Wszystkie wartości mocy oznaczają moc brutto przy 3600obr/min zgodnie z SAE J1940 określone przez Briggs & Stratton.
3) Wszystkie poziomy mocy zapewnione przez Kawasaki.

‡Szczegóły gwarancji dostępne są u dealera i na stronie www.FerrisMowers.eu.

3-letnia ograniczona gwarancja producenta

1 rok gwarancji / 100 godzin pracy w zależności od tego, co nastąpi pierwsze, na części i robociznę.
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Vanguard - benzynowy

810cc

26 KM2)

2 cylindry V-Twin  / 810 cc

Powietrzem

Sprzęgło elektromagnetyczne PTO

Elektryczny

19 litry

122 cm / 48”

Wyrzut tylny

Noże mielące i wkładka wyrzutu tylnego

3,8 - 12,0 cm

Konstrukcja spawana 3,4 mm, podwójna warstwa na całej szerokości górnej części, 

osłony 6,4 mm, krawędź przednia 9,5 mm, zachodzące spawane naroża

Z odlewu aluminium 133 mm; wał 25,4 mm 

Centralna regulacja wysokości koszenia jedną ręką na kole 

Brak

Niezależne przekładnie Hydro-Gear® ZT-3100™

Stożkowa 25,4 mm z kołnierzem mocowanym 4 śrubami

20 x 7.00 - 10 (4 warstwy)

11 x 4.00 - 5 (4 warstwy) odporne na przebicie

0 - 11 km/h

0 - 4,5 km/h

200

125

380

Brak

Wskaźnik prędkości, licznik motogodzin

Czujnik obecności operatora, pałąk kontroli trakcji, oddzielne dźwignie jazdy w przód i tył, 

bieg neutralny uruchamiany stopą

Zintegrowany hamulec przekładni

Vanguard - benzynowy

FS600V

18,5 KM3)

2 cylindry V-Twin  / 603 cc

Powietrzem

Sprzęgło elektromagnetyczne PTO

Elektryczny

19 litry

91 cm / 36”

Wyrzut tylny

Noże mielące i wkładka wyrzutu tylnego

3,8 - 11,4 cm

Konstrukcja spawana 3,4 mm, podwójna warstwa na całej szerokości górnej części,  

osłony 4,8 mm, krawędź przednia 9,5 mm, zachodzące spawane naroża

Z odlewu aluminium 133 mm; wał 25,4 mm 

Ograniczona regulacja za pomocą zmiany wysokości przedniego zawieszenia

Brak

Niezależne przekładnie Hydro-Gear® ZT-3100™

Stożkowa 25,4 mm z kołnierzem mocowanym 4 śrubami

20 x 7.00 - 10 (4 warstwy)

11 x 4.00 - 5 (4 warstwy) odporne na przebicie

0 - 9,6 km/h

0 - 4,5 km/h

198

94

288

Brak

Wskaźnik prędkości, licznik motogodzin

Czujnik obecności operatora, pałąk kontroli trakcji, oddzielne dźwignie jazdy w przód i tył,  

bieg neutralny uruchamiany stopą

Zintegrowany hamulec przekładni

2 letnia ograniczona gwarancja na użytek komercyjny.  
Paski, opony, klocki hamulcowe, akumulator, noże: 90dni‡ 

3-letnia ograniczona gwarancja producenta

1 rok gwarancji / 100 godzin pracy w zależności od tego, co nastąpi pierwsze, na części i robociznę.
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WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE: AUTORYZOWANY DEALER FERRIS:

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ:

Caterpillar® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Caterpillar Inc.
Hydro-Gear® to znak towarowy Hydro-Gear Inc. używany dzięki posiadanej licencji.
Kawasaki® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Kawasaki Motors Corporation.
Marbain® jest zastrzeżonym znakiem towarowym The Fisher-Barton Group.
Yanmar™ jest znakiem towarowym Yanmar.
Parker™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym Parker Hannifin Corp.

Kawasaki: Wszystkie wartości mocy oznaczają moc brutto zgodnie z SAE J1995 / SAE J2723.
Briggs & Stratton: Wszystkie wartości mocy oznaczają moc brutto przy 3600obr/min zgodnie z SAE J1940.
Caterpillar oraz Yanmar: Wszystkie wartości mocy podane zostały przez producenta.

Nie wszystkie produkty prezentowane w niniejszym katalogu dostępne są we wszystkich krajach.
Informacji na temat dostępności produktów udzielają nasi dealerzy.

Zastrzegamy sobie prawo zaprzestania produkcji niektórych modeli, zmiany ich parametrów  technicznych, funkcji i cen bez  
uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku. Produkt może różnić się od zdjęcia.

2018 © Briggs & Stratton Corporation. Zastrzegamy sobie prawo zaprzestania produkcji niektórych modeli lub zmiany ich  
parametrów technicznych bez uprzedzenia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU:

CEDRUS
95-060 Brzeziny
ul. Przemysłowa 1
tel.: (+48) 46 874 13 11 wew. 118
tel.: (+48) 46 874 18 60 wew. 118
biuro@cedrus.com.pl
www.cedrus.com.pl


