
MOTOR

Merk

Model

Paardenkracht

Cilinders / cilinderinhoud

Koeling

Aftakas

Startsysteem

Inhoud brandstoftank (liter)

MAAIMACHINE

Maaibreedte (cm/inch)

Configuratie van het dek

Maaihoogte (cm)

Dekconstructie

Mesashouders

Dekhefsysteem

OPHANGING & AANDRIJVING

Ophanging

Transmissie

Aandrijfassen

Banden (inch)

Zwenkwielen (inch)

RIJSNELHEID

Snelheid vooruit (km/h)

Snelheid achteruit (km/h)

AFMETINGEN

Totale lengte (cm)

Totale breedte (cm)

Droog gewicht (kg)

BESTURING & COMFORT

Veiligheids rolbeugel

Instrumenten

Veiligheden 

Parkeerrem / veiligheidscircuit

GARANTIE

Motor

Riemaandrijving van het maaidek

Overige machinecomponenten

‡Vraag de garantievoorwaarden aan uw dealer of www.FerrisMowers.eu

Kawasaki - Benzinemotor

FX730V

23,5 PK1)

2 cilinders V-Twin / 726 cc

Luchtgekoeld

Elektrische aftakaskoppeling

Elektrisch

42 Liter

132 cm / 52” Zij-uitworp iCD™

Zij-uitworp en high-lift messen

3,8 - 12,7 cm

Staalplaat van 3,4 mm, dubbelwandig,  

slijtlijsten van 9,5 mm, overlappend gelaste hoeken

Gietijzer 201 mm; as van 25,4 mm

Veerbekrachtigd voetpedaal

n.v.t. / Premium geveerde zetel met hoge rug

Onafhankelijke Hydro-Gear® ZT-4400™ transmissies

Aandrijfassen van 34,93 mm en wielnaven met 5 bouten

24 x 9.50 - 12 (4 koordlagen)

13 x 6.50 - 6 (4 koordlagen) lekvrij

0 - 16,0 km/h

0 - 8 km/h

199

138 / 171 (Uitworp uitgeklapt)

522

Standaard, wegklapbaar met veiligheidsgordel

Brandstofmeter in elke tank, urenteller, waarschuwing 

motorstoring

Motorafslag door stoel geactiveerd, veiligheidsschakelaar 

aftakaskoppeling, neutraalpositie en parkeerrem

Interne schijfremmen in oliebad in de transmissie

Kawasaki - Benzinemotor

FX801V

25,5 PK1)

2 cilinders V-Twin / 852 cc

Luchtgekoeld

Elektrische aftakaskoppeling

Elektrisch

42 Liter

155 cm / 61” Zij-uitworp iCD™

Zij-uitworp en high-lift messen

3,8 - 15,2 cm

Staalplaat van 3,4 mm, dubbelwandig,  

slijtlijsten van 9,5 mm, overlappend gelaste hoeken

Gietijzer 201 mm; as van 25,4 mm

Veerbekrachtigd voetpedaal

n.v.t. / Premium geveerde zetel met hoge rug

Onafhankelijke Hydro-Gear® ZT-5400™ transmissies

Aandrijfassen van 34,93 mm en wielnaven met 5 bouten

24 x 12.00 - 12 (4 koordlagen)

13 x 6.50 - 6 (4 koordlagen) lekvrij

0 - 16,0 km/h

0 - 8 km/h

201

161 / 194 (Uitworp uitgeklapt)

603

Standaard, wegklapbaar met veiligheidsgordel

Brandstofmeter in elke tank, urenteller, waarschuwing 

motorstoring

Motorafslag door stoel geactiveerd, veiligheidsschakelaar 

aftakaskoppeling, neutraalpositie en parkeerrem

Interne schijfremmen in oliebad in de transmissie

F210ZKAV2661SDCE F160ZKAV2452SDCE

Beperkte garantie van 4 jaar (48 maanden) of 500 uur, naargelang wat zich het eerst voordoet. Onbeperkt aantal uren gedurende de eerste 2 jaar (24 maanden). Schokdempers met hulpveer en 

alle onderdelen in verband met de ophanging worden 4 jaar (48 maanden) gedekt met onbeperkt aantal uren. Aandrijfriemen, banden, remschijven, batterij, messen: 90 dagen ‡

1) Al de vermogens zijn door Kawasaki aangeleverd.

3 jaar gelimiteerde fabrieksgarantie

SPECIFICATIES

3 Jaar gelimiteerde fabrieksgarantie/300 uur, naargelang wat zich het eerst voordoet, 

op onderdelen en arbeidsloon in het eerste jaar. Alleen onderdelen in jaar 2 en 3.

1 Jaar gelimiteerde fabrieksgarantie/100 uur, naargelang wat zich het eerst voordoet, 

op onderdelen en arbeidsloon.


