
N
ot

 fo
r 

R
ep

ro
du

ct
io
n

ONDERHOUD VAN DE MOTOR
Iedere 100 uur
Controleer brandstoffilter.

Zie handleiding van motorleverancier
Onderhoud aan het luchtfilter.

Vervang motorolie en oliefilter.

Controleer/vervang bougies.

* Vaker bij warm weer (meer dan 30°C, 85°F) of in stoffige
gebruiksomstandigheden.
** Indien hiermee uitgerust. Vervang ze indien ze beschadigd zijn.

Specificaties
De specificaties zijn correct bij het ter perse gaan en kunnen
worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

MOTOR
Raadpleeg voor volledige motorspecificaties de meegeleverde
gebruikershandleiding van de fabrikant.

Past op modellen: 5901441

18.5 HP Kawasaki
KawasakiMerk
FS600V-DS00-SModel
12 volt, 15 amp oplaadspoel; Batterij:
startsterkte (bij koude start): 340

Elektrisch circuit

CHASSIS
18,73 liter (5 gallon)Inhoud brandstoftank

Achterwielen
20.00 X 7.00 - 10Bandenmaat

1,03 bar (15 psi)Bandenspanning

Voorwielen
9.00 X 3.50 - 4Bandenmaat

N.v.t. (band kan niet lek)Bandenspanning

TRANSMISSIES
S/N: 2017170234 & Onder

ZJ-GMFE-3L5B-1PLX (5104471)LH

ZJ-KMFE-3L5C-1PLX (5104472)RH

S/N: 2017170235 & Boven
ZL-GMFE-3L5B-1PXX (5104707)LH

ZL-KMFE-3L5C-1PXX (5104706)RH

ZT3100Type
SAE 20W-50 motorolieHydraulische vloeistof

Snelheden
0-9,7 km/h (0-6 MPH)Vooruit

0-4,83 km/h (0-3 MPH)Achteruit

AFMETINGEN

Modellen met 36" maaidek met achterafvoer
199,4 cm (78-1/2")Totale lengte

93,3 cm (36-3/4")Totale breedte

108 cm (42-9/16")Totale hoogte

287 kg (632 lbs)Gewicht (ca.)

Garantie
Garantieverklaring

BRIGGS & STRATTON GARANTIEBEPALINGEN (januari 2014)

BEPERKTE GARANTIE
Briggs & Stratton garandeert dat tijdens de hieronder
gespecificeerde garantieperiode elk onderdeel van een product
dat materiaal- en/of productiefouten vertoont, gratis hersteld of
vervangen zal worden. Transport kosten voor producten die
worden teruggestuurd ter reparatie of vervanging onder deze
garantie komen voor rekening van de koper. Deze garantie is
geldig voor- en onderhavig aan de onderstaande periodes en
voorwaarden. Voor garantieservice, neemt u contact op met de
erkende servicedealer op onze dealerlokatiekaart op
.ferrismowers.comDe koper moet contact opnemen met de
Erkende Service Dealer en het product dan beschikbaar maken
voor de Erkende Service Dealer voor inspectie en tests.

Er wordt geen andere expliciete garantie afgegeven.
Impliciete garanties, inclusief voor verkoopbaarheid en
geschiktheid voor een bepaald doel, zijn beperkt tot de
hieronder gespecificeerde garantieperiode of in de
wettelijke toegestane mate. Aansprakelijkheid voor
incidentele of gevolgschade wordt uitgesloten voorzover
dit wettelijk toegestaan is. Sommmige staten of landen staan
geen beperkingen toe over de periode waarin een impliciete
garantie geldig is, en sommige staten of landen staan geen
uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade toe,
zodat de bovenstaande beperking en uitsluitingen mogelijk niet
op u van toepassing zijn. Deze garantie verleent u specifieke
wettelijke rechten en het is mogelijk dat u ook andere rechten
hebt die per staat of per land verschillen.**

GARANTIE PERIODE
Garantieperiode huurStandaard

garantieperiode
Gedekte onderdelen

90 dagen4 jaar (48 maanden) of
500 uur, wat het eerst
komt.
Onbeperkt aantal uren
gedurende de eerste 2
jaar (24 maanden)

Zitmaaiers - uitgezonderd
zoals hieronder
aangegeven +

90 dagen2 jaar (24 maanden)
onbeperkte uren

Duwmaaiers -
uitgezonderd zoals
hieronder aangegeven +
(meer dan 30 inch
maaibreedte)

90 dagen90 dagen+Hydro-aandrijfriem,
aandrijfriem
versnellingsbak, banden,
remblokken, slangen,
accu, messen

24 ferrismowers.com

ferrismowers.com

