TWEEWIELIGE MAAIERS

taal

TWEEWIELIGE MAAIERS POWERSAFE®

DANKZIJ DE VEELZIJDIGHEID VAN DE FERRARI TWEEWIELIGE
POWERSAFE® MOTORMAAIERS ZIJN ONZE KLANTEN IN
STAAT OM GRAS TE MAAIEN, OPENBARE GROENZONES EN
TUINEN TE ONDERHOUDEN OF TE MAAIEN TUSSEN RIJEN
IN WIJNGAARDEN EN BOOMGAARDEN. DE MACHINES ZIJN
HET HELE JAAR DOOR INZETBAAR, OOK OP BRAAKLIGGEND
TERREIN EN IN DE WINTER.
DE POWERSAFE® TRACTOREN VAN FERRARI ZIJN, DOOR
HUN WENDBAARHEID EN BEDIENINGSGEMAK, GESCHIKT
VOOR ALLERLEI WERKZAAMHEDEN EN KUNNEN GEBRUIKT
WORDEN DOOR DIVERSE GEBRUIKERS: VAN HOBBYBOEREN
TOT PROFESSIONELE BOEREN EN VAN PARTICULIEREN TOT
GROENVOORZIENERS. DE HYDRAULISCHE POWERSAFE®
KOPPELING GARANDEERT MAXIMALE BETROUWBAARHEID,
COMFORT EN TOTALE VEILIGHEID VOOR DE GEBRUIKER.
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TWEEWIELIGE MAAIERS POWERSAFE®

UNIEK
STAGE V MOTOREN

met veel koppelreserve, om te garanderen dat de machine ook de
moeilijkste omstandigheden langdurig aan kan.

AANDRIJVING

mechanisch of hydrostaat, voor elk type gebruik.

POWERSAFE® HYDRAULISCHE KOPPELING
bestaande uit meerdere schijven in oliebad.

TRANSMISSIE

met tandwielen in oliebad, voor een lange levensduur en
hoge betrouwbaarheid.

OPTIMALE BESTURING

met in hoogte en zijdelings verstelbare stuurboom, gemonteerd
op antivibratieblokken voor trillingsdemping.
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DIVERSE VOORDELEN MAKEN DE TWEEWIELIGE
FERRARI POWERSAFE® MAAIERS BIJZONDER
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SPECIFIEK ONTWERP

voor prettig sturen en rijden, ook op steile hellingen.

ONAFHANKELIJKE AFTAKAS

met onderhoudsvrije koppeling in oliebad.

SNELLE OMKEERINRICHTING

om de rijrichting te veranderen.

VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

die voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

SNELKOPPELING

voor het snel omwisselen van werktuigen zonder gereedschap.

TWEEWIELIGE MAAIERS POWERSAFE®

BETROUWBAARHEID
DE

GEPATENTEERDE

POWERSAFE

®

MEERSCHIJVENKOPPELING IN OLIEBAD,
DIE RECHTSTREEKS AAN DE MOTOR
VERBONDEN IS, VERHOOGT DE KWALITEIT
VAN DE FERRARI MAAIERS. TEVENS

Onderhoudsvrije hydraulische koppeling.
Vrijwel onbeperkte levensduur, zelfs bij belasting door
werktuigen met heen-en-weergaande bewegingen of
hoge vertraging.

BIEDT HET DIVERSE VOORDELEN VOOR
DE GEBRUIKER.

PRESTATIES
Geen oververhitting bij langdurig gebruik.
Geen prestatievermindering bij een hoge omgevingstemperatuur.

COMFORT
Eenvoudig te bedienen en geleidelijk te doseren
koppelingshendel. Minimale kracht benodigd om de
veiligheidshendel ingedrukt te houden.
Geen voorbereiding nodig voor het starten van de motor.

VEILIGHEID

BETROUWBAAR

De machine en het werktuig komen meteen tot stilstand
als het stuur wordt losgelaten, echter blijft de motor wel
draaien.
De desmodromische klepbediening voorkomt dat de
machine per ongeluk weer wordt ingeschakeld.

GARANTIE
Verlengde garantie tot 5 jaar op de gehele PowerSafe®
koppelingsunit.
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TWEEWIELIGE MAAIERS POWERSAFE®

ASSORTIMENT
8 MODELLEN, VERKRIJGBAAR MET MECHANISCHE OF HYDROSTATISCHE AANDRIJVING, BENZINE- OF
DIESELMOTOR. IN TOTAAL ZIJN ER 26 VERSCHILLENDE UITVOERINGEN, DIE ALLEN ONTWORPEN EN
GEBOUWD ZIJN OM TE VOLDOEN AAN DE SPECIFIEKE EISEN VAN ONZE KLANTEN.
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Ruote 5.00-10"
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BO Lungo
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MF 614 PS
4.00-8"
BF Laser 1.00
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MF 615 PS
BO corto
BF Laser 1.15
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560
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WS

MF 618 PS
ruote 16/6.50-8"
BO corto - BF Laser 1,15
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TWEEWIELIGE MAAIERS POWERSAFE®

MECHANISCHE TRANSMISSIE

514

515

Snelheden in km/u met 4.0-8 wielen
I FWD

Snelheden in km/u met 4.0-8 wielen

I REV

2,68

III FWD

1,05

II FWD

I FWD

3,58 2,43 1,05

I REV

II REV

VERSNELLINGEN
1 vooruit + 1 achteruit

ONAFHANKELIJKE AFTAKAS
990 t/min met inschakeling in oliebad

VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
die voldoen aan alle geldende richtlijnen

VERSNELLINGEN
3 vooruit + 3 achteruit

ONAFHANKELIJKE AFTAKAS
990 t/min met inschakeling in oliebad

VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
die voldoen aan alle geldende richtlijnen

SNELLE OMKEERINRICHTING
om de rijrichting te veranderen

ALUMINIUM WIELNAAFBESCHERMING
zodat het gras niet om de naaf draait

FERRARI WERKTUIGEN
maaibalk, sneeuwschuif

SNELLE OMKEERINRICHTING
om de rijrichting te veranderen

ALUMINIUM WIELNAAFBESCHERMING
zodat het gras niet om de naaf draait

FERRARI WERKTUIGEN:
maaibalk, cirkelmaaier, sneeuwschuif

POWERSAFE® KOPPELING
bestaande uit meerdere schijven in oliebad

STUUR op antivibratieblokken, in hoogte
en zijdelings verstelbaar

POWERSAFE® KOPPELING
bestaande uit meerdere schijven in oliebad

STUUR op antivibratieblokken, in hoogte
en zijdelings verstelbaar
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Motor

Brandstof

Starter

kW / pk

Motor

HONDA GP160 V

Benzine

Handgestart

3,6 / 4,8

HONDA GP160 V

Benzine

Handgestart

3,6 / 4,8

HONDA GX200 V

Benzine

Handgestart

4,1 / 5,5

HONDA GX270 V

Benzine

Handgestart

6,3 / 8,6

Brandstof

Starter

III REV

1,10 2,56 3,77

kW / pk

Kijk op www.ferrariagri.it voor meer informatie, afmetingen en gewichten

TWEEWIELIGE MAAIERS POWERSAFE®

MECHANISCHE TRANSMISSIE

518

530

Snelheden in km/u met 16x6.50-8 wielen
III FWD

II FWD

I FWD

3,43 2,33 1,01

I REV

Snelheden in km/u met 5.0-10 wielen
II REV

III FWD

III REV

II FWD

I FWD

4,48 3,05 1,31

1,06 2,94 3,61

I REV

II REV

III REV

1,38 3,21 4,72

VERSNELLINGEN
3 vooruit + 3 achteruit

POWERSAFE® KOPPELING
bestaande uit meerdere schijven in oliebad

STUUR op antivibratieblokken, in hoogte
en zijdelings verstelbaar

VERSNELLINGEN
3 vooruit + 3 achteruit

ONAFHANKELIJKE AFTAKAS
990 t/min met inschakeling in oliebad

VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
die voldoen aan alle geldende richtlijnen

SNELLE OMKEERINRICHTING
om de rijrichting te veranderen

ONAFHANKELIJKE AFTAKAS
990 t/min met inschakeling in oliebad

VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
die voldoen aan alle geldende richtlijnen

SNELLE OMKEERINRICHTING
om de rijrichting te veranderen

ONAFHANKELIJKE REMMEN
op beide wielen

DIFFERENTIEEL
met blokkering

ALUMINIUM WIELNAAFBESCHERMING
zodat het gras niet om de naaf draait

FERRARI WERKTUIGEN
maaibalk, cirkelmaaier, sneeuwschuif

DIFFERENTIEEL
met blokkering

PARKEERREM

FERRARI WERKTUIGEN
maaibalk, cirkelmaaier,
ruwterreincirkelmaaier, klepelmaaier,
sneeuwschuif, sneeuwblazer, veger

POWERSAFE® KOPPELING
bestaande uit meerdere schijven in oliebad

STUUR op antivibratieblokken, in hoogte
en zijdelings verstelbaar
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Motor

Brandstof

Starter

kW / pk

Motor

Brandstof

Starter

kW / pk

HONDA GP160 V

Benzine

Handgestart

HONDA GX270 V

Benzine

Handgestart

3,6 / 4,8

HONDA GX270 V

Benzine

Handgestart

6,3 / 8,6

6,3 / 8,6

KOHLER KD350 V

Diesel

Handgestart

5,5 / 7,5

Kijk op www.ferrariagri.it voor meer informatie, afmetingen en gewichten

TWEEWIELIGE MAAIERS POWERSAFE®

MECHANISCHE TRANSMISSIE

530

530

S

S

Snelheden in km/u met 5.0-10 wielen
III FWD

II FWD

I FWD

4,48 3,05 1,31

Snelheden in km/u met 5.0-10 wielen
I REV

II REV

III FWD

III REV

II FWD

I FWD

4,48 3,05 1,31

1,38 3,21 4,72

I REV

II REV

VERSNELLINGEN
3 vooruit + 3 achteruit

ONAFHANKELIJKE AFTAKAS
990 t/min met inschakeling in oliebad

STUUR op antivibratieblokken, in hoogte
en zijdelings verstelbaar

VERSNELLINGEN
3 vooruit + 3 achteruit

ONAFHANKELIJKE AFTAKAS
990 t/min met inschakeling in oliebad

STUUR op antivibratieblokken, in hoogte
en zijdelings verstelbaar

VERSTERKTE VERSNELLINGSBAK
van gietijzer

WIELONTKOPPELING op beide wielen,
onafhankelijk te bedienen

VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
die voldoen aan alle geldende richtlijnen

VERSTERKTE VERSNELLINGSBAK
van gietijzer

WIELONTKOPPELING op beide wielen,
onafhankelijk te bedienen

VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
die voldoen aan alle geldende richtlijnen

SNELLE OMKEERINRICHTING
om de rijrichting te veranderen

EINDVERTRAGING
bij de wielen

SNELLE OMKEERINRICHTING
EasyDrive® hydromechanisch

EINDVERTRAGING
bij de wielen

POWERSAFE® KOPPELING
bestaande uit meerdere schijven in oliebad

PARKEERREM

FERRARI WERKTUIGEN
maaibalk, cirkelmaaier,
ruwterreincirkelmaaier, klepelmaaier,
sneeuwschuif, sneeuwblazer, veger

POWERSAFE® KOPPELING
bestaande uit meerdere schijven in oliebad

AUTOMATISCHE PARKEERREM
Auto-hold

FERRARI WERKTUIGEN
maaibalk, cirkelmaaier,
ruwterreincirkelmaaier, klepelmaaier,
sneeuwschuif, sneeuwblazer, veger

Motor

Brandstof

Starter

HONDA GX340 V ALPS *

Benzine

YANMAR L100V

Diesel

* Aanbevolen voor gebruik op hellingen
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III REV

1,38 3,21 4,72

kW / pk

Motor

Brandstof

Starter

kW / pk

Handgestart

8 / 10,7

HONDA GX340 V ALPS *

Benzine

Handgestart

8 / 10,7

Handgestart

6,8 / 9,1

YANMAR L100V

Diesel

Handgestart

6,8 / 9,1

* Aanbevolen voor gebruik op hellingen

Kijk op www.ferrariagri.it voor meer informatie, afmetingen en gewichten

TWEEWIELIGE MAAIERS POWERSAFE®

HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE

535

560

HY
WS

HY

Snelheden in km/u met 5.0-10 wielen

Snelheden in km/u met 5.0-10 wielen

HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE 2 groepen
(langzaam/snel) zowel vooruit als achteruit

ONAFHANKELIJKE AFTAKAS
990 t/min met inschakeling in oliebad

VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
die voldoen aan alle geldende richtlijnen

HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE 2 groepen
(langzaam/snel) zowel vooruit als achteruit

WIELONTKOPPELING op beide wielen,
onafhankelijk te bedienen

STUUR op antivibratieblokken, in hoogte
en zijdelings verstelbaar

RIJCONTROLE door middel van een
EasyGrip-hendel of EasyRider-draaihendel

ONAFHANKELIJKE REMMEN
op beide wielen

RIJCONTROLE door middel van een
EasyGrip-hendel of EasyRider-draaihendel

EINDVERTRAGING
bij de wielen

VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
die voldoen aan alle geldende richtlijnen

POWERSAFE® KOPPELING
bestaande uit meerdere schijven in oliebad

PARKEERREM

FERRARI WERKTUIGEN
maaibalk, cirkelmaaier,
ruwterreincirkelmaaier, klepelmaaier,
sneeuwschuif, sneeuwblazer, veger

POWERSAFE® KOPPELING
bestaande uit meerdere schijven in oliebad

AUTOMATISCHE PARKEERREM
Auto-hold

DIFFERENTIEEL
met blokkering

STUUR op antivibratieblokken, in hoogte
en zijdelings verstelbaar

ONAFHANKELIJKE AFTAKAS
990 t/min met inschakeling in oliebad

SNELKOPPELING
voor aanbouwwerktuigen, geïntegreerd

FERRARI WERKTUIGEN
maaibalk, cirkelmaaier,
ruwterreincirkelmaaier, klepelmaaier,
sneeuwschuif, sneeuwblazer, veger

Motor

Brandstof

Starter

kW / pk

Motor

Brandstof

Starter

kW / pk

HONDA GX340 V

Benzine

Handgestart

8 / 10,7

HONDA GX390 V ALPS*

Benzine

Handgestart

8,7 / 11,7

HONDA GX340 V ALPS *

Benzine

Handgestart

8 / 10,7

BRIGGS&STRATTON 16HP V VANGUARD

Benzine

Handgestart

11,9 / 16

KOHLER KD350 V

Diesel

Handgestart

5,5 / 7,5

YANMAR L100V

Diesel

Handgestart

6,8 / 9,1

YANMAR L100V

Diesel

Handgestart

6,8 / 9,1

* Aanbevolen voor gebruik op hellingen

* Aanbevolen voor gebruik op hellingen
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Kijk op www.ferrariagri.it voor meer informatie, afmetingen en gewichten

TWEEWIELIGE MAAIERS POWERSAFE®

TRANSMISSIE
De compacte, hydrostatische aandrijfunit is gepositioneerd tegen
de versnellingsbak en is gemaakt van een lichte legering zodat
de machine gemakkelijk te manouvreren is. Gekenmerkt door een
hogedruk-hydraulisch-circuit dat is gescheiden van de PowerSafe®
koppeling. De machine beschikt over een axiale-centrifugaalventilator
om de hydrostatische aandrijving te koelen.
De bewegingsoverdracht tussen de hydrostaat, de motor en de
versnellingsbak is door middel van cilindrische tandwielen in oliebad
met rechte en spiraalvormige tandwielen.

MET DE HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE KAN
CONTINU GEVARIEERD KAN WORDEN TUSSEN
TWEE SNELHEIDSGROEPEN. DANKZIJ DEZE
FUNCTIONALITEIT, SAMEN MET DE HYDRAULISCHE
POWERSAFE® KOPPELING, HEBBEN WIJ EEN
SERIE EXCLUSIEVE MOTORMAAIERS KUNNEN
ONTWIKKELEN DIE UNIEK ZIJN IN DE MARKT.

HY

De automatische parkeerrem (Auto-hold), die standaard op de 560
HY WS zit, vergrendelt de machine in positie, zelf als de motor
uit staat. Zodra de machine stil staat gaat deze in automatische
parkeerrem en deze ontgrendelt weer bij het wegrijden. Beveiligd
met een veiligheidsslot zodat de machine niet ongewenst kan
gaan rijden. De machine is manueel in vrijloop te zetten om deze
handmatig te verplaatsen.

OPTIMALE BESTURINGSCONTROLE
• EASYGRIP

• EASYRIDER

De “EasyGrip” hendel zorgt voor comfortabel gebruik, voornamelijk
bij werkzaamheden waarbij regelmatig van rijrichting veranderd
wordt, zoals bij gazononderhoud, sneeuwruimen en toepassingen
in stedelijk gebied.

De “EasyRider” draaihendel, zoals ook gebruikt wordt bij motoren,
zorgt ervoor dat de gebruiker eenvoudig met de rechterhand de
voorwaartse snelheid kan regelen. Dit zorgt ervoor dat de machine
nog prettiger werkt op hellingen, bijvoorbeeld bij het maaien van
heuvelachtig terrein.

Beide hendels zijn voorzien van inkepingen zodat de hendel vastgezet kan worden op een bepaalde snelheid. Het centrale gedeelte heeft geen
inkepingen zodat de gebruiker zelf de snelheid traploos kan regelen, bijvoorbeeld bij een zeer lage snelheid.
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TWEEWIELIGE MAAIERS POWERSAFE®

WERKTUIGEN

DE TWEEWIELIGE FERRARI POWERSAFE® MAAIERS KUNNEN VOOR HET
KLASSIEKE GRASMAAIEN EN VOOR TAL VAN ANDERE WERKZAAMHEDEN
INGEZET WORDEN. DE SOLIDE, COMPACTE EN LICHTGEWICHTE CONSTRUCTIE
BIEDT DE MOGELIJKHEID OM EENVOUDIG TE MANOEUVREREN OP ELK TYPE
TERREIN, ZELFS OP HELLINGEN.
HET BREDE PROGRAMMA AAN PROFESSIONELE AANBOUWWERKTUIGEN
MAAKT DE FERRARI TRACTOREN TOT ONMISBARE MACHINES DIE HET HELE
JAAR DOOR INGEZET KUNNEN WORDEN.
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MAAIBALK
LASER

MAAIBALK
MET MIDDENVINGERS

MAAIBALK
DUPLEX

MAAIBALK
DUAL LASER

GEBRUIK

GEBRUIK

GEBRUIK

GEBRUIK

Voor het maaien van gras en gewassen. Deze anti-verstoppingsbalk
wordt aanbevolen voor taai en fijn gras dat typisch is voor verzorgde
gazons of bergweides. Geschikt voor elk type terrein waar geen
zwadvorming nodig is.

Voor het maaien van gras en gewassen. Aanbevolen voor het maaien
van dik gras en het hooien met daaropvolgende zwadvorming door
middel van de twee geleidingsplaten. Met klassiek maaivingerprofiel
en drukveren om het bovenste mes perfect op het ondermes gedrukt
te houden voor een optimaal maaibeeld.

Voor het maaien van gras en gewassen. Met dubbele aandrijving:
zowel de maaivingers als het ondermes bewegen tegelijk horizontaal
in tegengestelde richting. Effectief in alle werkomstandigheden,
biedt ook met hoge snelheid een goede maaikwaliteit.

Voor het maaien van gras en gewassen. Met dubbele aandrijving:
zowel de maaivingers als het ondermes bewegen tegelijk horizontaal
in tegengestelde richting. Effectief op alle ondergronden, kan ook bij
hoge snelheid gebruikt worden.

BESCHIKBARE VERSIES

BESCHIKBARE VERSIES

BESCHIKBARE VERSIES

BESCHIKBARE VERSIES

Maaibreedtes: 80 - 100 - 115 - 135 - 155 cm.
Aandrijfkop in oliebad vereist.

Maaibreedtes: 115 - 145 cm.
Aandrijfkop in oliebad vereist.

Maaibreedtes: 120 - 150 - 180 cm.
Dubbelwerkende aandrijfkop in oliebad vereist.

Maaibreedtes: 130 - 170 cm.
Dubbelwerkende aandrijfkop in oliebad vereist.

TECHNISCHE GEGEVENS

TECHNISCHE GEGEVENS

TECHNISCHE GEGEVENS

TECHNISCHE GEGEVENS

Met sleepvoeten voor het instellen van de maaihoogte
(ca. 20 tot 80 mm)
Tunnelvormige tand van hoogwaardig gehard staal
Cilindrische bevestiging van de messen voor een betere
maaikwaliteit en -betrouwbaarheid.
Schroeven met volledig schroefdraad in maaibalk uit gehard
staal
Mesaansluiting met versterkte verbinding uit gehard staal
Maaimessen met afgeronde hoeken om beschadigingen in
geval van stoten te voorkomen

Met klassiek maaivingerprofiel
Met sleepvoeten voor het instellen van de maaihoogte
(ca. 20 tot 50 mm)
Tunnelvormige tand met gehard stalen inzetstuk

Met zelfcorrigerende meshouder met constande druk, zonder
dat de gebruiker het handmatig hoeft aan te passen
Met klassiek maaivingerprofiel en drukveren op het bovenmes
Met sleepvoeten voor het instellen van de maaihoogte
(ca. 20 tot 50 mm)

Met sleepvoeten voor het instellen van de maaihoogte
(ca. 20 tot 80 mm)
Tunnelvormige tand van hoogwaardig gehard staal

Cilindrische bevestiging van de messen voor een betere
maaikwaliteit en -betrouwbaarheid.

Tunnelvormige tand met gehard stalen inzetstuk

Cilindrische bevestiging van de messen voor een betere
maaikwaliteit en -betrouwbaarheid.

Schroeven met volledig schroefdraad in maaibalk uit gehard
staal

Cilindrische bevestiging van de messen voor een betere
maaikwaliteit en -betrouwbaarheid.

Schroeven met volledig schroefdraad in maaibalk uit gehard
staal

Mesaansluiting met versterkte verbinding uit gehard staal

Schroeven met volledig schroefdraad in maaibalk uit gehard
staal

Mesaansluiting met versterkte verbinding uit gehard staal

Mesaansluiting met versterkte verbinding uit gehard staal
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Vaste meshouder

Maaimessen met afgeronde hoeken om beschadigingen in
geval van stoten te voorkomen

Kijk op www.ferrariagri.it voor meer informatie, afmetingen en gewichten

TWEEWIELIGE MAAIERS POWERSAFE®

MAAIBALK
CIRKELMAAIER
DUAL LASER ELASTO

RUWTERREINCIRKELMAAIER

BLADERUNNER
KLEPELMAAIER

GEBRUIK

GEBRUIK

GEBRUIK

GEBRUIK

Voor het maaien van gras en gewassen. Professionele maaibalk
met dubbele aandrijving: zowel de maaivingers als het ondermes
bewegen tegelijk horizontaal in tegengestelde richting. Met
zelfcorrigerende meshouder voor gebruik op alle ondergronden en
bij hoge snelheid.

Voor het maaien van gazons in tuinen, parken, sportvelden, etc.
Standaard met grasvangbak, ook te gebruiken zonder de vangbak.

Voor het maaien en versnipperen van gras en struiken op ruw
terrein, braakliggend terrein of groene gebieden. Het scherpe mes
snijdt en hakt het gras/kreupelhout en verspreidt het gelijkmatig op
de grond.

Voor het zware onderhoud van onontgonnen land, bosondergroei
en landelijke parken, voor het versnijden van snoeisel of voor
het bestrijden van onkruid tussen gewassenrijen. De messen
verpulveren braamstruiken, kreupelhout, wijnstokken, etc. en
verdelen het gelijkmatig over de gehele werkbreedte.

BESCHIKBARE VERSIES

BESCHIKBARE VERSIES

BESCHIKBARE VERSIES

Maaibreedte: 130 - 170 - 210 cm.
Dubbelwerkende aandrijfkop in oliebad vereist.

Maaibreedte: 56 cm met één mes - 100 cm met twee messen

Maaibreedte: 60 - 75 - 90 - 110 cm.

TECHNISCHE GEGEVENS

TECHNISCHE GEGEVENS

TECHNISCHE GEGEVENS

TECHNISCHE GEGEVENS

Met zelfcorrigerende meshouders uitgerust met “flappen” om
de afvoer van het gemaaide gras nog verder te verbeteren

Minimum vermogen*: 3,6 kW (56 cm) - 7,5 kW (100 cm)

Ruwterreinmaaier met één mes

Klepelmaaier met mobiele “Y” messen

Transmissie met tandwielen in oliebad

Maaibreedte: 80 cm

Met sleepvoeten voor het instellen van de maaihoogte
(ca. 20 tot 80 mm)

Anti-slip-wiel (alleen voor 100 cm model) en automatische
messenrem volgens EN 12733 standaard

Minimum vermogen*: 7 kW

Minimum vermogen*: 5 kW (60 cm) - 6 kW (75 cm) 7,5 kW (90 cm) - 9,5 kW (110 cm)

Tunnelvormige tand van hoogwaardig gehard staal

Zwenkbare messen (alleen voor 100 cm model)

Automatische mesrem volgens EN 12733 standaard en
anti-slip-wiel

Cilindrische bevestiging van de messen voor een betere
maaikwaliteit en -betrouwbaarheid.

Verstelbare voorwielen in de hoogte (alleen voor 100 cm model)

Transmissie met tandwielen in oliebad

Verstelbare maaihoogte (alleen voor 100 cm model)

Zwenkende as

Schroeven met volledig schroefdraad in maaibalk uit gehard
staal

Capaciteit grasopvang: 60 L (56 cm model) - 160 L (100 cm
model)

Voorzien van twee zwenkwielen die opklapbaar zijn
Verstelbare maaihoogte

Automatische mesrem volgens EN 12733 standaard en
anti-slip-wiel
Hoofdtransmissie met tandwielen in oliebad, laterale
transmissie met riemen
Opening aan de voorzijde: mobiel met canvas en beschermbalk
Draaibare voorwielen: kunnen worden vergrendeld voor het
gebruik op hellingen (alleen voor de 90 en 110 cm modellen)

Mesaansluiting met versterkte verbinding uit gehard staal

Verstelbare maaihoogte

Maaimessen met afgeronde hoeken om beschadigingen in
geval van stoten te voorkomen

Optioneel: achterste anti-scalp-rol, kit met gazonmessen,
contragewicht van 14 kg

*gegevens zijn bij benadering en verwijzen naar standaard arbeidsomstandigheden
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ROLLERBLADE
KLEPELMAAIER

SNEEUWSCHUIF

SNEEUWBLAZER

VEGER

GEBRUIK

GEBRUIK

GEBRUIK

GEBRUIK

Voor het zware onderhoud van onontgonnen land, bosondergroei
en landelijke parken, voor het versnijden van snoeisel of voor
het bestrijden van onkruid tussen gewassenrijen. De messen
verpulveren braamstruiken, kreupelhout, wijnstokken, etc. en
verdelen het gelijkmatig over de gehele werkbreedte.

Voor het verwijderen van sneeuw van elk oppervlak. Ook geschikt
voor het verplaatsen van zand of grind.

Voor het ruimen en uitwerpen (tot over een afstand van 10 meter)
van sneeuw van opritten, stoepen en parkeerplaatsen, ongeacht of
de sneeuw droog, nat of bevroren is.

Voor het verwijderen van sneeuw en het schoonmaken van opritten,
stoepen, parkeerplaatsen, schuren, etc.

BESCHIKBARE VERSIES

BESCHIKBARE VERSIES

BESCHIKBARE VERSIES

Maaibreedte: 75 - 90 cm.

Werkbreedte: 60 - 70 cm.

Werkbreedte: 80 - 100 cm.

TECHNISCHE GEGEVENS

TECHNISCHE GEGEVENS

TECHNISCHE GEGEVENS

TECHNISCHE GEGEVENS

Klepelmaaier met mobiele “Y”-messen

Werkbreedte: 100 cm

Minimum vermogen*: 6,3 kW

Minimum vermogen*: 6,3 kW

Minimum vermogen*: 6 kW (75 cm) - 7,5 kW (90 cm)

Gemaakt van staal

Transmissie met tandwielen in oliebad en gietijzeren behuizing

Transmissie met tandwielen in oliebad en gietijzeren behuizing

Automatische mesrem volgens EN 12733 standaard en
anti-slip-wiel

Gebogen vorm om het weggeleiden van de sneeuw te
vergemakkelijken zonder dat het aan het blad blijft kleven

Uitworpkanaal gemaakt van roestvrijstaal en 180° draaibaar
vanaf de bestuurdersplaats

Hoofdtransmissie met tandwielen in oliebad, laterale
transmissie met riemen

Zijdelings verstelbaar, rechtstreeks instelbaar vanaf de
bestuurdersplaats

Verstelbare voetzolen om de bodemvrijheid in te stellen

Opening aan de voorzijde: beschermd door mobiele stalen
kleppen

Verstelbare hoogte boven de grond

Veiligheidspennen om schade aan de mond te voorkomen in
geval van een bosting

Optioneel: contragewicht van 9 kg

Optioneel: contragewicht

Standaard achterste anti-scalp-rol

Borstel: nylon of nylon in combinatie met staal (alleen
beschikbaar in 100 cm)
Zijdelings verstelbaar, rechtstreeks instelbaar vanaf de
bestuurdersplaats
Verstelbare reinigingshoogte

Verstelbare maaihoogte
Optioneel: kit met grasmessen

*gegevens zijn bij benadering en verwijzen naar standaard arbeidsomstandigheden
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TWEEWIELIGE MAAIERS POWERSAFE®

WIELEN

STALEN
KLAUWWIELEN

SMEEROLIE

ALPS MOTOREN

GEBRUIK

GEBRUIK

GEBRUIK

GEBRUIK

De pneumatische of metalen wielen hebben verschillende profielen
afhankelijk van de toepassing in bijvoorbeeld de landbouw, bij
groenonderhoud of bij het hooien.

Stalen wielen voor het maaien op zeer steil en/of ruig terrein.
De spikes dringen de bodem binnen zodat zowel de grip als de
zijdelingse stabiliteit van de machine aanzienlijk verhoogt.

De originele PowerLube smeeroliën zijn de enige die garanderen dat
zowel de hydraulische als mechanische onderdelen van de Ferrari
tractoren goed en efficiënt blijven functioneren.

De ALPS benzinemotoren, ontwikkeld in samenwerking met Honda,
hebben innovatieve technische kenmerken voor het regelmatig
werken op hellingen tot 60%.

BESCHIKBARE VERSIES

BESCHIKBARE VERSIES

BESCHIKBARE VERSIES

Met profiel: Tractor - Lug Tyre - Terra Tyre - Gazon IJzeren wielen.

3x300 - 4x400

Hydromechanische transmissieolie - Hydrostratische transmissieen motorolie

TECHNISCHE GEGEVENS

TECHNISCHE GEGEVENS

TECHNISCHE GEGEVENS

IJzeren wielen: geschikt voor gebruik op zeer moeilijk terrein. De
op de omtrek gepositioneerde dwarsliggers gaan dieper in de
grond waardoor de wielen niet wegglijden
Terra Tyre: geschikt voor groenonderhoud en hooien. Het bredere
profiel maakt het mogelijk de belasting en de tractie te verdelen
over een veel breder contactoppervlak met de grond

3x300: 8 rijen van 3 spikes. Diameter 500 mm, breedte 290 mm

Hoogwaardige en synthetische grondstoffen

4x400: 7 rijen van 4 spikes. Diameter 525 mm, breedte 370 mm

Speciaal ontwikkeld voor tweewielige Ferrari tractoren

TECHNISCHE GEGEVENS
Een terugslagklep in de cilinderkop verbetert de oliestroom en
zorgt zo voor een uitstekende motorsmering, zelfs bij gebruik
op een helling
De brandstofpomp is zo geplaatst dat deze niet per ongeluk kan
worden beschadigd; dit zorgt voor een goede brandstofstroom

Lug Tyre: geschikt voor in de landbouw, omdat het nokprofiel
altijd zorgt voor een goede grip op de grond, maar met minder
grondverdichting
Gazon: geschikt voor groenonderhoud. Het lage verdichtingsprofiel beschermt de grasmat
Tractor: geschikt voor in de landbouw, omdat het nokprofiel altijd
zorgt voor een goede grip op zowel hard als zacht terrein
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
514
515
518
530
530

535

560
30

Differentieel

Aftakas

Remmen

Eindvertraging

Stuur

Veiligheidsvoorzieningen

1+1

Ja, met
mechanische
bediening

PowerSafe®
hydraulisch met
handbediening

Nee

Onafhankelijk van
transmissie. 990 t/min
met inschakeling in
oliebad

Nee

Nee

Gemonteerd op
antivibratieblokken,
in hoogte en
zijdelings vertelbaar

Volgens EN 12733
richtlijn

Mechanisch, met
tandwielen en
wormschroeven in
oliebad

3+3

Ja, met
mechanische
bediening op het
stuur

PowerSafe®
hydraulisch met
handbediening

Nee

Onafhankelijk van
transmissie. 990 t/min
met inschakeling in
oliebad

Nee

Nee

Gemonteerd op
antivibratieblokken,
in hoogte en
zijdelings vertelbaar

Volgens EN 12733
richtlijn

Mechanisch, met
tandwielen en
wormschroeven in
oliebad

3+3

Ja, met
mechanische
bediening op het
stuur

PowerSafe®
hydraulisch met
handbediening

Met blokkering

Onafhankelijk van
transmissie. 990 t/min
met inschakeling in
oliebad

Nee

Nee

Gemonteerd op
antivibratieblokken,
in hoogte en
zijdelings vertelbaar

Volgens EN 12733
richtlijn

Mechanisch, met
tandwielen en
wormschroeven in
oliebad

3+3

Ja, met
mechanische
bediening op het
stuur

PowerSafe®
hydraulisch met
handbediening

Met blokkering

Onafhankelijk van
transmissie. 990 t/min
met inschakeling in
oliebad

Onafhankelijke
remmen op beide
wielen en parkeerrem

Nee

Gemonteerd op
antivibratieblokken,
in hoogte en
zijdelings vertelbaar

Volgens EN 12733
richtlijn

Mechanisch, met
tandwielen en
wormschroeven in
oliebad. Versterkte
versnellingsbak uit
gietijzer.

3+3

Ja, met
mechanische
bediening op het
stuur

PowerSafe®
hydraulisch met
handbediening

Stuurkoppeling
gecombineerd met
remmen

Onafhankelijk van
transmissie. 990 t/min
met inschakeling in
oliebad

Stuur-/remkoppeling
op beide wielen en
parkeerrem

In oliebad op beide
wielen

Gemonteerd op
antivibratieblokken,
in hoogte en
zijdelings vertelbaar

Volgens EN 12733
richtlijn

Mechanisch, met
tandwielen en
wormschroeven in
oliebad. Versterkte
versnellingsbak uit
gietijzer.

3+3

Ja, met hydromechanische
bediening op het
stuur

PowerSafe®
hydraulisch met
handbediening

Stuurkoppeling
gecombineerd met
remmen

Onafhankelijk van
transmissie. 990 t/min
met inschakeling in
oliebad

Stuur-/remkoppeling
op beide wielen en
parkeerrem

In oliebad op beide
wielen

Gemonteerd op
antivibratieblokken,
in hoogte en
zijdelings vertelbaar

Volgens EN 12733
richtlijn

Hydrostaat

2 snelheidsgroepen
(langzaam/snel),
zowel vooruit als
achteruit

Ja, door
hydrostatisch
systeem

PowerSafe®
hydraulisch met
handbediening

Met blokkering

Onafhankelijk van
transmissie. 990 t/min
met inschakeling in
oliebad

Onafhankelijke
remmen op beide
wielen en parkeerrem

Nee

Gemonteerd op
antivibratieblokken,
in hoogte en
zijdelings vertelbaar

Volgens EN 12733
richtlijn

Hydrostaat

2 snelheidsgroepen
(langzaam/snel),
zowel vooruit als
achteruit

Ja, door
hydrostatisch
systeem

PowerSafe®
hydraulisch met
handbediening

Hydraulisch
bediende
stuurkoppelingen
in oliebad
gecombineerd met
remmen

Independent from
gearbox. At 990 rpm
with engagement in
oil bath

Stuur-/remkoppeling
op beide wielen
en automatische
parkeerrem

In oliebad op beide
wielen

Gemonteerd op
antivibratieblokken,
in hoogte en
zijdelings vertelbaar

Volgens EN 12733
richtlijn

Starter

kW / pk

Transmissie

HONDA GP160 V

Benzine

Handgestart

3,6 / 4,8

Mechanisch, met
tandwielen en
wormschroeven in
oliebad

HONDA GP160 V

Benzine

Handgestart

3,6 / 4,8

HONDA GX200 V

Benzine

Handgestart

4,1 / 5,5

HONDA GX270 V

Benzine

Handgestart

6,3 / 8,6

HONDA GP160 V

Benzine

Handgestart

3,6 / 4,8

HONDA GX270 V

Benzine

Handgestart

6,3 / 8,6

HONDA GX270 V

Benzine

Handgestart

6,3 / 8,6

KOHLER KD350 V

Diesel

Handgestart

5,5 / 7,5

HONDA GX340 V
ALPS

Benzine

Handgestart

8 / 10,7

YANMAR L100V

Diesel

Handgestart

6,8 / 9,1

HONDA GX340 V
ALPS

Benzine

Handgestart

8 / 10,7

S
YANMAR L100V

Diesel

Handgestart

6,8 / 9,1

HONDA GX340 V

Benzine

Handgestart

8 / 10,7

HONDA GX340 V
ALPS

Benzine

Handgestart

8 / 10,7

HY

HY
WS

Koppeling

Brandstof

S

530

Snelle omkeerinrichting

Motor

KOHLER KD350 V

Diesel

Handgestart

5,5 / 7,5

YANMAR L100V

Diesel

Handgestart

6,8 / 9,1

HONDA GX390 V
ALPS

Benzine

Handgestart

8,7 / 11,7

BRIGGS&STRATTON
16 HP V VANGUARD

Benzine

Handgestart

11,9 / 16

YANMAR L100V

Diesel

Handgestart

6,8 / 9,1

Versnellingen

vooruit + achteruit

V1 - AUG20

DE SERVICE

ONDERDELEN

Een compleet aanbod van originele slijtdelen,
met kwaliteitsgarantie van de fabrikant.

KLANTENSERVICE

Een team van goed opgeleide specialisten staat tot uw beschikking
voor een snelle en vakkundige service.

GARANTIE

Extra zekerheid voor een hogere klanttevredenheid:
Twee jaar garantie zit bij de prijs inbegrepen.

SMEEROLIE

We raden aan om de originele
PowerLube smeeroliën te gebruiken.

FINANCIERING

Financieringsmogelijkheden om aan de
kredietvoorwaarden te voldoen.

Importeur Nederland

Lozeman Import
Bemmelseweg 64
6662 PC Elst

+31(0)481 37 14 23
info@lozeman.nl
www.lozeman-import.com

De informatie in deze brochure is niet bindend. De beschreven modellen mogen door de fabrikant aangepast worden zonder voorafgaande kennisgeving. De tekeningen en
foto’s kunnen optionele uitrusting bevatten of onderdelen die voor andere landen bestemd zijn. Neem contact op met uw verkoper voor meer informatie. Ferrari garandeert de
veiligheidsvoorschriften volgens de richtlijnen alleen als de machine correct wordt gebruikt en gecombineerd wordt met aanbouwwerktuigen van Ferrari. Ferrari aanvaardt geen
aansprakelijkheid als andere werktuigen worden gebruikt, in geval van aanpassingen aan de machine of bij verkeerd gebruik van de machine.

www.ferrariagri.it

