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Ferris har utvecklat och tagit patent på ett unik fjädringssystem som klarar EU-direktivet för vibrationer. En speciell egenskap 
som lyfter Ferris över de konkurrerande märkena. 

IS® fjädringen ger dig en 
lång rad fördelar: 
• Extremt hög förarkomfort

• Stötar och vibrationer minskas

• Högre kapacitet och klipphastighet

• Längre livslängd för maskinen

• Alltid jämn klipphöjd

Ferris IS®

UNIK, PATENTERAD 
FJÄDRING

BÄTTRE EGENSKAPER OCH HÖGRE EFFEKTIVITET
Många sänker omedvetet farten för att kompensera för 
ojämn terräng. På en Ferris IS® klippare skyddas du 
mot stötarna som den ojämna terrängen ger och ökar 
därför helt naturligt hastigheten, så att motorns kapacitet 
utnyttjas fullt ut. 

FÖLJER ALLTID TERRÄNGEN 
Ferris patenterade IS® fjädring möjliggör att varje hjul 
kan röra sig oberoende upp och ner för att följa terrän-
gen. Klippdäcket är flytande upphängt från fjädringen 
så att det höjer och sänker sig för att följa hjulen. 
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OAVSETT TERRÄNG
FERRIS PRESTERAR BEKVÄMT!

EKONOMISKA FÖRDELAR 
Ferris patenterade IS® resulterar i färre stötar, 
överlägsen förarkomfort, ökad hastighet på klippningen, 
bättre stabilitet och förlängd livslängd för klipparen. Det 
är därför Ferris även ekonomiskt sett är det rätta valet. 

ÖKAD KOMFORT
Ferris exklusiva fjädringssystem absorberar de stötar 
och vibrationer som kan ge trötthet hos dig. Den 
ökade komforten ger större arbetsglädje och ökar 
produktiviteten. 
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ZT 400 IS®

Fjädrad komfort
IS© 4-hjuls-fjädring ökar komfort och kapacitet. 

3-i-1-klippdäck ger alla möjligheter
3-i-1-klippdäck ger en effektiv flexibilitet, oavsett om gräset 
är torrt, vått eller långt. 

Komfort 
Patenterad IS© 4-hjuls-fjädring

Ergonomi
Helkroppsvibrationer 0,5 m/s2. Hand- och armvibrationer 2,5 m/s2.  
Komfortsäte och justerbara armstöd. Snedställt fotstöd säkrar god 
blodcirkulation dagen lång. 

Motor
B&S Commercial serie 23 hk V-Twin, bensinmotor på 724 ccm med  
cyklonluftfilter 

Transmission
Hydro Gear® Commercial ZT 3100 

Tankvolym
21 l

Egenvikt
369 kg
 
Däckmontering
Bakdäck 20x10.00-10 – Framdäck 11x4.00-5 

Klippdäck
122 cm 3-i-1-klippdäck med bakutkast, mulching och sidoutkast 

Klipphöjd
Från 25 till 114 mm

Extrautrustning
Hydraulisk lyft av klippdäck, punkteringsfria framhjul, komplett belys-
ningspaket, vagnsdrag, komfortsäte med hög rygg och stödben för lätt 
service
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ZT 400 IS®

Garanti
2 år: Obegränsat antal timmar
4 år: Max 500 timmars körning
5 år: Fjädring

Klipphastighet
upp till 13 km/t.

Klippkapacitet 
upp till 10.000  m2/t.

Patenterad IS© 
4-hjuls-fjädring
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ZT 600 IS®

Effektivitet
Optimal och gott utnyttjande på alla ytor med sämre  
framkomlighet

Quick-lyft
Lyft klippdäcket snabbt och lätt med fotpedal.

Effekt nog vid besvärliga förhållanden
B&S Commercial-motorn med det effektiva 5-stegs cyklon-
luftfiltret som är framtaget till Zero Turn. V-twin säkrar en 
överlägsen prestanda och hållbarhet. 

Komfort 
Patenterad IS© 4-hjuls-fjädring

Ergonomi
Helkroppsvibrationer 0,5 m/s2. Hand- och armvibrationer 2,5 m/s2.  
Komfortsäte och justerbara armstöd. Snedställda fotstöd säkrar god  
blodcirkulation dagen lång

Motor
B&S Commercial serie 25 hk V-Twin, bensinmotor på 724 ccm med  
cyklonluftfilter 

Transmission
Hydro Gear® Commercial ZT 3400  

Tankvolym
21 l

Egenvikt
418 kg
 
Däckmontering
Bakdäck 20x8.00-10 – Framdäck 11x4.00-5

Klippdäck
112 cm klippdäck med bakutkast och mulching 

Klipphöjd
Från 25 till 114 mm

Störtbåge
Standard ROPS-båge som kan fällas ner

Extrautrustning
Hydraulisk lyft av klippdäck, punkteringsfria framhjul, komplett belys-
ningspaket, vagnsdrag, komfortsäte med hög rygg och stödben för lätt 
service
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ZT 600 IS®

Garanti
2 år: Obegränsat antal timmar
4 år: Max 500 timmars körning
5 år: Fjädring

Klipphastighet
upp till 14 km/t.

Klippkapacitet 
upp till 9.000 m2/t.

Patenterad IS© 
4-hjuls-fjädring

7



ZT 800 ISXTM

Perfekt finish
iCD™ klippdäcken säkerställer ett bättre luftflöde och klipp-
resultat. Bakutkast och mulchning är standard.

Komfort 
Den nya generationens patenterade oberoende  ISXTM 4-hjuls-fjädring

Ergonomi
Helkroppsvibrationer 0,5 m/s2. Hand- och armvibrationer 2,5 m/s2.  
Komfortsäte och justerbara armstöd. Snedställda fotstöd säkrar god  
blodcirkulation dagen lång

Motor
B&S Commercial serie 27 hk V-Twin, bensinmotor på 810 ccm med  
cyklonluftfilter

Transmission
Hydro Gear® Commercial ZT 3400  

Tankvolym
21 l

Egenvikt
487 kg
 
Däckmontering
Bakdäck 23x10.50-12 – Framdäck 13x6.50-6 

Klippdäck
132 cm iCD™ klippdäck med bakutkast och mulching

Klipphöjd
Från 25 till 127 mm

Störtbåge
Standard ROPS-båge som kan fällas ner

Extrautrustning
Hydraulisk lyft av klippdäck, punkteringsfria framhjul, komplett belys-
ningspaket, vagnsdrag och komfortsäte med hög rygg samt stödben 
för lätt service

ISX - branschens mest avancerade fjädringssystem
Klippdäcket följer alltid terrängen och ger en jämn klipphöjd. 

Minimal rörelse i klippdäcket
Snabb reaktion i nedåtgående rörelse. 

Framhjulet är alltid lodrätt och ger maximal kontakt med terrängen. 
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ZT 800 ISXTM

Garanti
2 år: Obegränsat antal timmar
4 år: Max 500 timmars körning
5 år: Fjädring

Klipphastighet
upp till 16 km/h

Klippkapacitet 
upp till 16.000 m2/h

Patenterad ISX© 
4-hjuls-fjädringISXTM
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ZT 2100 IS®

Komfort 
Patenterad oberoende IS® 4-hjuls-fjädring

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

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

Transmission
Hydro Gear® Commercial ZT 4400   

Tankvolym
42 l fördelat på två bränsletankar

Egenvikt
601 kg
 
Däckmontering
Bakdäck 24x12.00-12 – Framdäck 13x6.50-6  

Klippdäck
155 cm 3-i-1-klippdäck med bakutkast, mulching och sidoutkast 

Klipphöjd
Från 25 till 127 mm

Störtbåge
Standard ROPS-båge som kan fällas ner

Extrautrustning
Hydraulisk lyft av klippdäck, nackstöd, punkteringsfria framhjul, kom-
plett belysningspaket och vagnsdrag samt stödben för lätt service

Ekonomisk i bränsleförbrukning och drift
Vanguard EFI motorn är intelligent och leve rerar överlägsen 
prestanda och anpassar själv bränslemängden med en  
besparing på upp till 25%. Med Oil Guard Systemet är  
serviceintervallerna för oljebyte upp till 500 timmar. 

3-i-1-klippdäck klarar alla förhållanden
3-i-1-klippdäcket ger en effektiv flexibilitet, oavsett om gräset 
är torrt, vått eller långt.  
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ZT 2100 IS®

Garanti
2 år: Obegränsat antal timmar
4 år: Max 500 timmars körning
5 år: Fjädring

Klipphastighet
upp till 18 km/t.

Klippkapacitet 
upp till  22.000 m2/t.

Patenterad IS© 
4-hjuls-fjädring
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ZT 2200 ISXTM

Komfort 
Den nya generationens patenterade oberoende  ISX® 4-hjuls-fjädring

Ergonomi
Helkroppsvibrationer 0,5 m/s2. Hand- och armvibrationer 2,5 m/s2.  
Justerbart, fjädrat komfortsäte med hög rygg och armstöd. Snedställt 
fotstöd ger god blodcirkulation dagen lång

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

Transmission
Hydro Gear® Commercial ZT 4400   

Tankvolym
42 l fördelat på två bränsletankar

Egenvikt
548 kg
 
Däckmontering
Bakdäck 24x9.5-12 – Framdäck 13x5.00-6   

Klippdäck
132 cm 3-i-1-klippdäck med bakutkast, mulching och sidoutkast 

Klipphöjd
Från 25 till 127 mm

Störtbåge
Standard ROPS-båge som kan fällas ner

Extrautrustning
Hydraulisk lyft av klippdäck, nackstöd, punkteringsfria framhjul,  
komplett belysningspaket och vagnsdrag samt stödben för lätt service

NYHET

Ekonomisk i bränsleförbrukning och drift
Vanguard EFI motorn är intelligent och leve rerar överlägsen 
prestanda och anpassar själv bränslemängden med en  
besparing på upp till 25%. Med Oil Guard Systemet är  
serviceintervallerna för oljebyte upp till 500 timmar. 

ISX - branschens mest avancerade fjädringssystem
Klippdäcket följer alltid terrängen och ger en jämn klipphöjd. 

Minimal rörelse i klippdäcket
Snabb reaktion i nedåtgående rörelse. 

Framhjulet är alltid lodrätt och ger maximal kontakt med terrängen. 
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ZT 2200 ISXTM

Garanti
2 år: Obegränsat antal timmar
4 år: Max 500 timmars körning
5 år: Fjädring

Klipphastighet
upp till 18 km/t.

Klippkapacitet 
upp till 19.000 m2/t.

Patenterad ISX© 
4-hjuls-fjädring

ISXTM
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ZT 3200 IS®

Fjädrad komfort
Oberoende IS® 4-hjuls-fjädring för hög komfort och kapacitet.

Quicklyft
Hydraulisk lyft av klippdäck via fotpedal med transportlås. 

Ekonomisk i bränsleförbrukning och drift
Vanguard EFI motorn är intelligent och leve rerar överlägsen 
prestanda och anpassar själv bränslemängden med en  
besparing på upp till 25%. Med Oil Guard Systemet är  
serviceintervallerna för oljebyte upp till 500 timmar. 

Komfort 
Patenterad obereonde IS® 4-hjuls-fjädring

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

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

Transmission
Hydro Gear® Commercial ZT 5400   

Tankvolym
42 l fördelat på två bränsletankar

Egenvikt
752 kg
 
Däckmontering
Bakdäck 26x12.00-12 – Framdäck 13x6.50-6

Klippdäck
183 cm iCD™ klippdäck med bakutkast och mulching och  
hydraulisk lyft

Klipphöjd
Från 25 till 127 mm

Störtbåge
Standard ROPS-båge som kan fällas ner

Extrautrustning
Punkteringsfria framhjul, komplett belysningspaket och vagnsdrag samt 
stödben för lätt service

LIMITED EDITION
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ZT 3200 IS®

Garanti
2 år: Obegränsat antal timmar
4 år: Max 500 timmars körning
5 år: Fjädring

Klipphastighet
upp till 20 km/t

Klippkapacitet 
upp till 29.000 m2/h

Patenterad IS© 
4-hjuls-fjädring
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500 timmars serviceintervall betyder

SPARA IN 
60% PÅ 
OLJESERVICE
Per enhet, per år. 

• Förlängt serviceintervall för oljebyte, från 100 till 500 timmar

• Större mängd olja betyder längre livslängd

• Stort oljefilter med bättre filtreringsförmåga

• Kontinuerlig smörjning av motorn vid arbete i lutning upp till 45 
grader

• Renare, snabbare och lättare oljebyte utan behov av verktyg

• Mindre arbete med byte av olja och filter samt lägre oljekostnader

• 3 årig professionell motorgaranti

• Vanguard™ EFI-motorer är standard på Ferris ZT 2100, ZT 2200  
och ZT 3200

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

Större oljebehållare ökar serviceintervallet upp till 500 timmar 
och sänker oljetemperaturen. 

Unikt system med torrt vevhus säkerställer smörjning även 
vid skeva vinklar och minimerar termisk nedbrytning av olja

OILGUARD LABELS- REVISED 6/15/16
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•  EFI reducerar bränsleförbrukningen och minskar 
föroreningarna.

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

•  Bränsleförbrukningen är reducerat jämfört med 
motsvarande modell med förgasare. 

•  En fartsensor ser till att den korrekta mängden 
bränsle sprutas in.

•  EFI ökar motoreffekten

•  Lättare servicelösningar och motordiagnostik

• Optimerad kall- och varm återstart. 

•  Professionell garanti. Oil Guard är endast tillgängligt 
på Vanguard™ EFI-motorer på Ferris ZT maskiner.

FÖRDELARNA 
MED EFI  
(ELEKTRONISK INSPRUTNING)
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ZT 2600 IS®

Den renaste dieselen
Utrustad med det senaste när det gäller miljömotorer och 
teknik, och uppfyller Steg 5 miljökraven.

Perfekt finish
iCD™ klippdäcken säkrar ett bättre luftflöde och klipp- 
resultat. Bakutkast och mulchning är standard.

Komfort 
Patenterad oberoende IS® 4-hjuls-fjädring

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

Motor
Yanmar 3-cylindrig 24 hk dieselmotor på 993 ccm med dubbelt luftfilter. 
Klarar avgaskraven för Steg 5. Godkänd för HVO 100 diesel.

Transmission
Hydro Gear® Commercial ZT 4400   

Tankvolym
42 l fördelat på två bränsletankar

Egenvikt
727 kg (med 132 cm klippdäck) / 743 kg (med 155 cm klippdäck) 

Däckmontering
132 cm klippdäck: Bakdäck 24x9.5-12 – Framdäck 13x5.00-6 
155 cm klippdäck: Bakdäck 24x12.00-12 – Framdäck 13x6.50-6

Klippdäck
132 cm eller 155 cm iCDTM klippdäck med bakutkast och mulching

Klipphöjd
Från 25 till 127 mm

Störtbåge
Standard ROPS-båge som kan fällas ner

Extrautrustning
Hydraulisk lyft av klippdäck, punkteringsfria framhjul, komplett  
belysningspaket och vagnsdrag samt stödben för lätt service
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ZT 2600 IS®

Garanti
2 år: Obegränsat antal timmar
4 år: Max 500 timmars körning
5 år: Fjädring

Klipphastighet
upp till 18 km/t.

Klippkapacitet 
upp till 22.000 m2/t.

Patenterad IS© 
4-hjuls-fjädring

HVO
D I E S E L
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ZT 5100 IS®

Fjädrad komfort
Oberoende IS® 4-hjuls-fjädring för hög komfort och kapacitet.

Quick lyft
Hydraulisk lyft av klippdäck med fotpedal med transportlås. 

Lätt service och underhåll
Fotplattan tas lätt bort och säkerställer snabb åtkomst vid  
service och underhåll.

Komfort 
Patenterad oberoende IS® 4-hjuls-fjädring

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

Motor
Caterpillar 3-cylindrig 36 hk dieselmotor på 1500 ccm med dubbelt 
luftfilter. Godkänd för HVO 100 diesel.

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

Tankvolym
52 l fördelat på två bränsletankar

Egenvikt
1.021 kg (med 155 cm klippdäck)  
1.070 kg (med 183 cm klippdäck) 

Däckmontering
Bakdäck 26x12.00-12 – Framdäck 13x6.50-6

Klippdäck
155 cm eller 183 cm iCD™ klippdäck med bakutkast och mulching  
och hydraulisk lyft

Klipphöjd
Från 25 till 152 mm

Störtbåge
Standard ROPS-båge som kan fällas ner

Extrautrustning
Punkteringsfria framhjul, komplett belysningspaket och vagnsdrag  
samt stödben för lätt service
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ZT 5100 IS®

Garanti
2 år: Obegränsat antal timmar
4 år: Max 500 timmars körning
5 år: Fjädring

Klipphastighet
upp till 20 km/t.

Klippkapacitet 
upp till 29.000 m2/t.

Patenterad IS© 
4-hjuls-fjädring

HVO
D I E S E L
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NYHETZT 6200 IS®

Komfort 
Patenterad oberoende IS® 4-hjuls-fjädring

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

Motor
Caterpillar 48 hk Common-rail Turbo-Diesel på 1699 ccm. 
Klarar avgaskraven för Steg 5. Godkänd för HVO 100 diesel.

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

Tankvolym
52 l fördelat på två bränsletankar

Egenvikt
1.180 kg

Däckmontering
Bakdäck 26x12.00-12 – Framdäck 13x6.50-6

Klippdäck
183 cm 3-i-1-klippdäck med bakutkast, mulching och sidoutkast

Klipphöjd
Från 25 till 152 mm

Störtbåge
Standard ROPS-båge som kan fällas ner

Extrautrustning
Punkteringsfria framhjul, komplett belysningspaket och vagnsdrag samt 
stödben för lätt service

Den renaste dieselen
Utrustad med det nyaste när det gäller miljömotorer och teknik, 
och uppfyller Steg 5 miljökraven.

Full kontroll
-  11 cm stor skärm
- Avläsning av service, motorvarv, temperatur, batteri och  

övervakning av motor
- Elektrisk inkoppling av kraftuttag för en mjuk start av klippdäcket
- Lätt att läsa av även i solljus
 
3-i-1-klippdäck ger alla möjligheter
Topprestanda, sido-, bakutkast eller mulching.
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ZT 6200 IS®

Garanti
2 år: Obegränsat antal timmar
4 år: Max 500 timmars körning
5 år: Fjädring

Klipphastighet
upp till 20 km/t.

Klippkapacitet 
upp till 29.000 m2/t.

Patenterad IS© 
4-hjuls-fjädring

NYHET 
Upplev optimal ergonomi och komfort med högre 
prestanda och fokus på det gröna. 

HVO
D I E S E L
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ZT SRS IS®

Fjädrad komfort
Förarplattformen är Fjädrad och kan justeras så att den  
anpassas efter dig. Det ger dig maximal komfort under arbetet. 

Ergonomisk design
All hantering görs i ergonomiskt riktiga arbetsställningar och 
den kompakta designen ger full överblick över maskinen.

Lätt att lasta
Den kompakta maskinen är lätt att lasta på trailern när du ska 
vidare till nästa arbetsuppgift. 

God prestanda
Kompakt, mångsidig, komfort och god prestanda känne-
tecknar Ferris SRS IS®.

Komfort 
Patenterad IS® oberoende förarplattform

Ergonomi
Helkroppsvibrationer 0,5 m/s2. Hand- och armvibrationer 2,5 m/s2. 
Ergonomisk hantering, fjädrad justerbar förarplattform och  
vadderat knästöd

Motor
Kawasaki® FX600V 19 hk eller FX691V 22 hk V-twin, bensinmotor

Transmission
Hydro Gear® Commercial ZT 3400  

Tankvolym
23 l

Egenvikt
368 kg (med 91 cm klippdäck) / 398 kg (med 122 cm klippdäck) 

Däckmontering
91 cm klippdäck, Bakdäck 23x8.50-12 – Framdäck 11x4.00-5 
122 cm klippdäck, Bakdäck 23x10.50-12 – Framdäck 11x4.00-5

Klippdäck
91 eller 122 cm iCD™ klippdäck med bakutkast och mulching

Klipphöjd
Från 25 till 114 mm

Extrautrustning
Punkteringsfria framhjul
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ZT SRS IS®

Garanti
2 år: Obegränsat antal timmar
4 år: Max 500 timmars körning
5 år: Fjädring

Klipphastighet
upp till 13 km/t.

Klippkapacitet 
upp till 10.000 m2/t.

Patenterad IS© 
oberoende fjädring
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ISXTM

Vibrationer kan skada din kropp! Om du utsätts för mycket 
vibrationer under lång tid, kan det ge skador. Exempelvis 
förändringar i fingrarnas blodkärl, rygg- och ländsmärtor och 
för tidig utslitning. Du kan utsättas för vibrationer på två sätt: 

HAND- OCH ARMVIBRATIONER
Uppstår när du hanterar en handhållen maskin, som ger skak-
ningar i dina händer, armar och axlar. 
Maximal daglig vibrationsbelastning av händer och armar, 
om vibrationsbelastningen inte ska överskridas enligt danska 
Arbejdstilsynet: 
 
Vid 2,5 m/s²: 8 timmar 
Vid 3,5 m/s²: 4 timmar
Vid 5 m/s²: 2 timmar
Vid 10 m/s²: 30 minuter

HELKROPPSVIBRATIONER
Förekommer framförallt vid körning med offroadfordon, som 
entreprenad- och lantbruksmaskiner, där hela kroppen ska-
kas upp genom sätet.  
Maximal daglig vibrationsbelastning av kroppen, om inte 
vibrationsbelastningen ska överskridas enligt danska Arbejds-
tillsynet:
Vid 0,5 m/s²: 8 timmar
Vid 0,7 m/s²: 4 timmar
Vid 1,0 m/s²: 2 timmar
Vid 1,4 m/s²: 1 timme

FERRIS ZERO TURN – INGA BEGRÄNSNINGAR 
Ferris klippare har en unik position i marknaden, som skiljer ut 
dem från konkurrenterna. Deras unika professionella och pa- 
tenterade IS® fjädringssystem finns i hela programmet. Klipp- 
däcken är utrustade med oberoende fjädring. Fjädringssyste-
met reducerar stötar från terrängen, som kan ge trötthet hos 
dig. Många sänker hastigheten för att kompensera för ojämn 
terräng. Ferris fjädringssystem skyddar mot dessa stötar, 
så att du kan bibehålla hastigheten och dra full nytta av den 
tillgängliga motorprestandan och på så sätt uppnå en högre 
produktivitet. Dessutom bidrar det unika fjädringssystemet 
till en vibrationsexponering under den maximala standarden, 
vilket gör att maskinerna får användas upp till åtta timmar per 
dag, utan begränsningar. 

NYTT FÖRBÄTTRAT FJÄDRINGSSYSTEM 
Ferris klipparna är de enda professionella klipparna som har 
ett fjädringssystem som utvecklats med fokus på dina behov. 
Fjädringen introducerades 1998 och har sedan dess tillver-
kats med syftet att skapa den starkaste maskin, som passar 
bra till dig. Den patenterade fjädringstekniken ger exklusiva 
fördelar, som minimering av stötar mot chassit och din kro-
pp. Inför nästa säsong kommer nästa generation av Ferris 
fjädring att introduceras. Denna uppgradering omfattar bland 
annat ny och bättre fjädring i fronten. ForeFront TM fjädrin-
gen säkerställer att framhjulen alltid är i lodrät riktning, så att 
körningen och klippresultatet förbättras, eftersom klippdäcket 
nu följer terrängen ännu bättre. Det är den nya generationen 
av fjädring - ISX.

BRANSCHENS MEST 
AVANCERADE  
FJÄDRINGSSYSTEM 
Ferris skiljer sig från konkurrenterna på marknaden tack vare den unika, patenterade fjädringen, som 
finns på alla Ferris-programmets klippdäck. Denna teknik har nu uppgraderats till en ny generation på 
Ferris ZT 800 och ZT 2200 som nu kommer att ta förarkomforten till en helt ny nivå.
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EXTRAUTRUSTNING
- till din Ferris-klippare

Lagligt ljuspaket
CE-godkända lampor. Komplett  
belysningspaket för körning på  
allmänna vägar.

Stödben för lättare service
Ferris stödben ger lättare åtkomst vid 
service. Lyfthöjd upp till 44 cm.  

Drag
Med 19 mm hål och du kan montera 
kuldrag. 

Nackstöd
Finns som Extrautrustning till  
modellerna ZT 2100 och ZT 2200. 

Punkteringsfria framhjul
Finns som Extrautrustning till alla 
modeller.  

Bakdäck med bra grepp
Bakdäck som säkrar ett bra grepp i 
terrängen och ger god dragkraft.
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När man kör på allmänna områden, som vägar, stigar, skogsvägar 
och liknande, finns det regelverk som ska följas med tanke på 
klipparens utformning med mera. Där vägtrafiklagen gäller, krävs 
körkort. De påbjudna lamporna ska kunna hållas tända även om 
motorn är avstängd. 

På områden dit allmänheten har tillträde, krävs ett godkänt be-
lysningspaket.  

(Källa: Trafikstyrelsen)

GARANTIN 
kostar inte extra på  
Ferris-klipparna
Kunderna har olika behov. Därför erbjuder Ferris två garantiperi-
oder, så att du alltid kan vara trygg, oavsett vilken Ferris klippa-
re du väljer och hur många timmar du kör. 

2 + 2 års garanti
När du köper en Ferris klippare får du två 
års garanti oavsett antal timmar. Kör du 
färre än 500 timmar på fyra år, får du fyra 
års garanti.

5 års garanti på fjädringen
På den unika IS® fjädringen på samtliga 
Ferris klippare har du fem års garanti 
oavsett timantal. Denna garanti ger dig 
tillsammans med Ferris 2 + 2 års garanti 
en utökad garanti för en produkt med hög 
kvalitet. 

KÖR DU 
LAGLIGT
med din klippare på allmänna 
vägar? 
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BOKA EN DEMO
- vi ställer gärna upp
Prova maskinen innan du köper den, helst i det område där den ska användas, så är du säker på att 
stabiliteten, dragkraften och komforten lever upp till behoven i din vardag. 

Boka en gratis demo hos din lokala Ferris återförsäljare eller  
kontakta  trädgårds- & parkteamet på tel +45 76 40 86 85. 

KÖR DU 
LAGLIGT
med din klippare på allmänna 
vägar? 
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SPECIFIKATIONER          Zero Turn IS® serie
ZT 400 IS® ZT 600 IS® ZT 800 ISXTM ZT 2100 IS®

Komfort
Fjädring

Ergonomi

Motordata
Motor

Antal hk

Oil GuardTM System

Tankvolym

Egenvikt

Transmission

Klippdata
Klippdäck

Klipphöjd

Klippkapacitet

Klipphastighet

Däck
Framdäck

Bakdäck

Garanti
Klippdäck

Fjädring

Utrustning

Störtbåge

Extrautrustning

Patenterad IS®  
4-hjuls-fjädring

Helkroppsvibrationer  
0,5 m/s2. Hand- och 

armvibrationer 2,5 m/s2. 
Komfortsäte och justerbara 

armstöd. Snedställda fotstöd 
säkrar god blodcirkulation

B&S Commercial serie  
23 hk V-Twin, bensinmotor 

på 724 ccm med  
cyklonluftfilter

23 hk

21 l

369 kg

Hydro Gear® Commercial  
ZT 3100

122 cm 3-i-1-klippdäck med  
bakutkast, mulching och  

sidoutkast

Från 25 till 114 mm

Upp till 10.000 m2/t.

Upp till 13 km/t.

11x4.00-5  

20x10.00-10

2 år (vid körning av färre än 
500 timmar på 4 år får man 

4 års garanti)

5 år 

 

Hydraulisk lyft av klippdäck,  
punkteringsfria framhjul,  

komplett belysningspaket, 
vagnsdrag,  

komfortsäte med hög rygg 
samt stödben

Patenterad IS®  
4-hjuls-fjädring

Helkroppsvibrationer 
0,5 m/s2. Hand- och 

armvibrationer 2,5 m/s2. 
Komfortsäte och justerba-
ra armstöd. Snedställda 
fotstöd säkrar god blod-

cirkulation

B&S Commercial serie  
25 hk V-Twin, bensinmotor 

på 724 ccm med  
cyklonluftfilter 

25 hk

21 l

418 kg

Hydro Gear® Commercial  
ZT 3400 

112 cm klippdäck med  
bakutkast och mulching

Från 25 till 114 mm

Upp till 9.000 m2/t.

Upp till 14 km/t.

11x4.00-5  

20x8.00-10

2 år (vid körning av färre 
än 500 timmar på 4 år får 

man 4 års garanti)

5 år 

Standard ROPS-båge 
som kan fällas ner

Hydraulisk lyft av klip-
pdäck, punkteringsfria 

framhjul, komplett belys-
ningspaket, vagnsdrag, 

komfortsäte med hög rygg 
samt stödben

Ny generation av patente- 
rad ISXTM 4-hjuls-fjädring

Helkroppsvibrationer 
0,5 m/s2. Hand- och arm-
vibrationer 2,5 m/s2. Kom-

fortsäte och justerbara arm-
stöd. Snedställda fotstöd 
säkrar god blodcirkulation

B&S Commercial serie  
27 hk V-Twin, bensinmotor 

på 810 ccm med  
cyklonluftfilter  

27 hk

21 l

487 kg

Hydro Gear® Commercial  
ZT 3400 

132 cm iCD™ klippdäck 
med bakutkast och  

mulching

Från 25 till 127 mm

Upp till 16.000 m2/t.

Upp till 16 km/t.

13x6.50-6   

23x10.50-12

2 år (vid körning av färre än 
500 timmar på 4 år får man 

4 års garanti)

5 år 

Standard ROPS-båge som 
kan fällas ner

Hydraulisk lyft av klippdäck,  
punkteringsfria framhjul,  

komplett belysningspaket, 
vagnsdrag,  

komfortsäte med hög rygg  
och stödben

Patenterad IS®  
oberoende 4-hjuls-fjädring

Helkroppsvibrationer  
0,5 m/s2. Hand- och 

armvibrationer 2,5 m/s2. 
Komfortsäte med hög rygg 

och justerbara armstöd. 
Snedställda fotstöd säkrar 

god blodcirkulation

B&S Vanguard EFI 810, 
28 hk V-twin, bensinmotor 
på 810 ccm m/ elektronisk 

insprutning

28 hk

Standard

42 l fördelat på  
2 bränsletankar

 
601 kg

Hydro Gear® Commercial  
ZT 4400 

155 cm 3-i-1 iCDTM klipp-
däck med bakutkast,  

mulching och sidoutkast

Från 25 till 127 mm

Upp till 22.000 m2/t.

Upp till 18 km/t.

13x6.50-6 

24x12.00-12

2 år (vid körning av färre än 
500 timmar på 4 år får man 

4 års garanti)

5 år 

Standard ROPS-båge som 
kan fällas ner

Hydraulisk lyft av klippdäck,  
punkteringsfria framhjul, 

nackstöd, komplett belys-
ningspaket, vagnsdrag, 

komfortsäte med hög rygg 
och stödben

ZT 2200 ISXTM

Ny generation av patenterad 
oberoende ISXTM 4-hjuls-fjädring

Helkroppsvibrationer 
0,5 m/s2. Hand- och arm-
vibrationer 2,5 m/s2. Kom-

fortsäte och justerbara arm-
stöd. Snedställda fotstöd 
säkrar god blodcirkulation

B&S Vanguard EFI 810,  
28 hk V-twin, bensinmotor 
på 810 ccm m/ elektronisk  

insprutning

28 hk

Standard

42 l fördelat på 
2 bränsletankar

548 kg 
   

Hydro Gear® Commercial  
ZT 4400 

132 cm 3-i-1 iCDTM klipp-
däck med bakutkast,  

mulching och sidoutkast

Från 25 till 127 mm

Upp till 19.000 m2/t.

Upp till 18 km/t.

13x5.00-6 

24x9.5-12 

2 år (vid körning av färre än 
500 timmar på 4 år får man 

4 års garanti)

5 år 

Standard ROPS-båge som 
kan fällas ner

Hydraulisk lyft av klippdäck,  
punkteringsfria framhjul, 

nackstöd, komplett belys-
ningspaket, vagnsdrag, 

komfortsäte med hög rygg 
och stödben
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SPECIFIKATIONER          Zero Turn IS® serie
ZT 3200 IS® ZT 2600 IS® ZT 6200 IS® ZT SRS IS®

Patenterad IS®  
oberoende 4-hjuls-fjädring

Helkroppsvibrationer 0,5 m/s2. 
Hand- och armvibrationer  

2,5 m/s2. Komfortsäte med 
hög rygg och justerbara 

armstöd. Snedställda fotstöd 
säkrar god blodcirkulation

B&S Vanguard Big Block EFI, 
37 hk V-twin, bensinmotor 

på 993 ccm med elektronisk 
insprutning

37 hk

Standard

42 l fördelat på 
2 bränsletankar

752 kg

Hydro Gear® Commercial  
ZT 5400  

183 cm iCD™ klippdäck med  
bakutkast och mulching  

och hydraulisk lyft

Från 25 till 127 mm

Upp till 29.000 m2/t.

Upp till 20 km/t.

13x6.50-6  

26x12.00-12

2 år (vid körning av färre än 
500 timmar på 4 år får man  

4 års garanti)

5 år 

Standard ROPS-båge som 
kan fällas ner

Punkteringsfria framhjul,  
komplett belysningspaket, 

vagnsdrag  
och stödben 

Patenterad IS®  
oberoende 4-hjuls-fjädring

Helkroppsvibrationer 0,5 m/s2. 
Hand- och armvibrationer  

2,5 m/s2. Komfortsäte med  
hög rygg och justerbara  

armstöd.  
Snedställda fotstöd säkrar god  

blodcirkulation

Yanmar 3-cylindrig 24 hk  
dieselmotor på 993 ccm med 
dubbelt luftfilter. Klarar avgas-

kraven för Steg 5. Godkänd för 
HVO 100 diesel.

24 hk

42 l fördelat på  
2 bränsletankar

727 kg (med 132 cm klippdäck)   
743 kg (med 155 cm klippdäck)

Hydro Gear® Commercial  
ZT 4400   

132 cm eller 155 cm iCDTM  
klippdäck med bakutkast och 

mulching

Från 25 till 127 mm

Upp till 22.000 m2/t.

Upp till 18 km/t.

13x5.00-6 (132 cm klippdäck)
13x6.50-6 (155 cm klippdäck)

24x9.5-12 (132 klippdäck) 
24x12.00-12 (155 cm klipp-

däck)

2 år (vid körning av färre än 500 
timmar på 4 år får man 4 års 

garanti)

5 år 

Standard ROPS-båge som kan 
fällas ner

Hydraulisk lyft av klippdäck,  
punkteringsfria framhjul,  

komplett belysningspaket, 
vagnsdrag, komfortsäte med 

hög rygg och stödben

Patenterad IS®  
oberoende förarplattform

Helkroppsvibrationer 0,5 m/s2. 
Hand- och armvibrationer  

2,5 m/s2. Ergonomisk hantering, 
Fjädrad och justerbar förarplatt-

form och vadderat knästöd 

Kawasaki® FX600V 19 hk på 
603 ccm eller  

FX691V 22 hk på 703 ccm  
V-twin, bensinmotor 

19 hk eller 22 hk

 

23 l

368 kg (med 91 cm klippdäck)  
398 kg (med 122 cm klippdäck)

Hydro Gear® Commercial  
ZT 3400  

91 eller 122 cm iCD™ 
 klippdäck med bakutkast och 

mulching

Från 25 till 114 mm

Upp till 10.000 m2/t.

Upp till 12,8 km/t.

11x4.00-5 (91 cm klippdäck)
11x4.00-5 (122 cm klippdäck)

23x8.50-12 (91cm klippdäck)  
23x10.50-12 (122 cm klippdäck)

2 år (vid körning av färre än 500 
timmar på 4 år får man 4 års 

garanti)

5 år 

 

Punkteringsfria framhjul

ZT 5100 IS®

Patenterad IS®  
oberoende 4-hjuls-fjädring

Helkroppsvibrationer 0,5 m/s2. 
Hand- och armvibrationer  

2,5 m/s2. Komfortsäte med  
hög rygg och justerbara armstöd.  

Snedställda fotstöd säkrar god  
blodcirkulation

Caterpillar 3-cylindrig 36 hk 
dieselmotor på 1500 ccm med 
dubbelt luftfilter. Godkänd för  

HVO 100 diesel.

36 hk

 

52 l fördelat på  
2 bränsletankar

1.021 kg (med 155 cm klippdäck)  
1.070 kg (med 183 cm klippdäck)

Hydro Gear® PW pumpar och 
Parker TG0335 hjulmotorer med 

oljekylare

155 cm eller 183 cm iCD™  
klippdäck med bakutkast och  
mulching och hydraulisk lyft

Från 25 till 152 mm

Upp till 29.000 m2/t.

Upp till 20 km/t.

13x6.50-6

26x12.00-12 

2 år (vid körning av färre än 500 
timmar på 4 år får man 4 års 

garanti)

5 år 

Standard ROPS-båge som kan 
fällas ner

Punkteringsfria framhjul, komplett 
belysningspaket, vagnsdrag och 

stödben

Patenterad IS®  
oberoende 4-hjuls-fjädring

Helkroppsvibrationer 0,5 m/s2. 
Hand- och armvibrationer  

2,5 m/s2. Komfortsäte med  
hög rygg och justerbara armstöd.  

Snedställda fotstöd säkrar god  
blodcirkulation

Caterpillar 48 hk Common-rail 
Turbo-Diesel på 1699 ccm. 

Opfylder Stage 5 emissionskrav. 
Godkänd för HVO 100 diesel.

48 hk

 

52 l fördelat på  
2 bränsletankar

1.180 kg

Hydro Gear® PW pumpar och  
Parker TG0335 hjulmotorer  

med oljekylare   

183 cm 3-i-1-klippdäck med  
bakutkast, mulching och  

sidoutkast

Från 25 till 152 mm

Upp till 29.000 m2/t.

Upp till 20 km/t.

13x6.50-6

26x12.00-12 

2 år (vid körning av färre än 500 
timmar på 4 år får man 4 års 

garanti)

5 år 

Standard ROPS-båge som kan 
fällas ner

Punkteringsfria framhjul, komplett 
belysningspaket, vagnsdrag och 

stödben
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Maskinhandler Indkøbsringen A/S
Soldalen 1, 7100 Vejle.
Tlf. 76 40 86 85 – www.mi.dk

Importør: Forhandler:

Ferris bildades 1909 och är en del av Briggs & Stratton. MI började sälja Ferris i Danmark 2003 och i  
Sverige 2005. Vi förbehåller oss rätten att ändra modeller och specifikationer utan föregående meddelande. S
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