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Vibrationer kan skada din krop
Om du utsätts för mycket vibrationer över lång tid, kan det ge skador.  
Exempelvis förandringar i fingrarnas blodkärl, rygg- och ländsmärtor och tidigt slitage. 
Man kan utsättas för vibrationer på två sätt:

HAND-ARM-VIBRATIONER
Uppstår när du betjänar en handhållen maskin, som ger vibrationer ut i hand, arm och skuldror.

Maximal daglig vibrationsbelastning av händer och armar,vid vibrationsbelastning på 2,5 m/s² 
inte skall överskridas*: 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 off-road fordon, ex. entreprenad- och lantbruksmaskiner, 
där hela kroppen skakar och genom sätet.

Maximal daglig vibrationsbelastning av kroppen, vid vibrationsbelastning på 0,5 m/s²  
inte skall överskridas*: 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 timmar
 * enligt Arbetsmiljöverket.

Fråga efter de regelmässiga vibrationsmätningarna, innan du köper. 

När du framöver köper en ny motordriven gräsklippare, har du krav på att få upplysning 
om vibrationsbelastningen.

Ett nytt EU-direktiv ISO 5395-1 dikterar nämligen, att alla producenter/ importörer  
i EU har krav om att upplysa  om vibrationsmätningar.

Direktivet beskriver bla, att alla mätningar skall företagas vid 6 km/t för att ge  
ett jämförbart underlag för alla tester.

Direktivet betyder, att du nu kan undvika att köpa utrustning med för stora vibrationer  
i förhållande till din sundhet.

Alla Ferris klippare uppfyller den nya ISO standard och de uppsatta  
vibrationsbelastningar av både hand-arm och kroppen.

Ferris IS® fjädring reducerar 

Vibrationspåverkningen
UNIK PATENTERAD FJÄDRING
Ferris har utvecklat och tagit patent på ett unikt fjädringssystem, som uppfyller 
EU-direktivet för vibrationer. En helt enastående egenskap, som lyfter Ferris över 
de konkurrerende fabrikaten.

IS® fjädringen ger föraren en lång rad fördelar:

• Extrem hög förarkomfort
• Stötar och vibrationer reduceras
• Högre kör- och klipphastighet
• Längre hållbarhet för maskinen
• Jämn klipphöjd 

BÄTTRE EGENSKAPER OCH PRODUKTIVITET
Många förare minskar bevisligen farten för att kompensera för ojämn terräng.  
På en Ferris IS® klippare skyddas föraren mot stötar från den ojämna terrängen 
och ökar därför helt naturligt farten, så motorns kapacitet utnyttjas fullt ut. 

IS® fjädringen absorberar de stötar och vibrationer, som medför trötthet hos 
föraren. Den ökade komforten ger större arbetsglädje och ökar produktiviteten.
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Var rädd om  
din kropp
- den ska hålla hela livet
HUR FUNGERAR DET?
Ferris patenterade IS® fjädring gör det möjligt för varje hjul att 
röra sig oberoende upp och ner för att följa terrängen. 

Klippaggregatet är flytande upphängt från fjädringen, så där-
för sänker det sig för att följa hjulen. 

Systemet eliminerar en stor del av stötarna i chassiet, så det 
uppnås enastående förarkomfort, ökad klipphastighet och 
stabilitet, samt en lång livstid för maskinen.

Det innovativa iCD™ klippsystemet säkrar en bättre luftström 
och en bättrte klippkvalitet. Den rundade framkanten på klipp- 
aggregatet skjuter gräset framåt, vilket medför att det lättare 
reser sig igen, innan det kommer i kontakt med knivarna.

Det nya iCD™ klippsystemet är en värdefull komponent i det  
professionella Ferris program.

Scan koden och se 

film om IS® fjädring
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ZT 5100 IS®

29.000m2

Klipp
kapacitet

per. timme upp till

20km/t

Kör
hastighet

per. timme upp till
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Den ultimata ZERO TURN KLIPPAREN!
ZT 5100 IS® serien med dieselmotorer är en av de större zero 
turn klipparna. Den har en imponerende komfort, kapacitet och 
användfarvänlighet. De imponerende hästkrafterna och den starka 
transmissionen klarar själv det mest krävande landskap. 

Där är lättere åtkomst för service, förbättrad förarkomfort och stör-
re kapacitet. Allt samman egenskaper som reducerer kostnaderna. 
Den unika fjädringen skapar komfort i särklass. 

Den stora kapaciteten kan utnyttjas fullt ut tack vare fjädringen och 
de låga vibrationerna.

När det gäller professionella gräsklippare och stor 
kapacitet, är Ferris ZT 5100 IS® den rätta maskinen.

Komfort Patenterad IS© 4-hjuls-oberoende fjädring

Ergonomi
Helkroppsvibrationer 0,5 ms. Hand- och armvibrationer 2,5 ms. Komfortsäte med hög rygg och justerbara  
armstöd. Sneda fotstöd säkrar god blodcirkulation dagen lång

Motor Caterpillar 3-cylindrig dieselmotor på 36 hk och 1.500 ccm och dubbelt luftfilter

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

Tankkapacitet 56,8 ltr. fördelat på 2 bränsletankar

Däckmontering Bakdäck 26 x 12.00 - 12 –  framdäck 13 x 6.50 – 6

Klippaggregat 155 cm eller 183 cm iCD™ klippare med bakutkast och mulchkit

Klipphöjd Från 38 till 152 mm

Störtbåge Standard ROPS-båge, som kan fällas ner

Extrautrustning Punkteringsfria framhjul, komplett belysning och dragkoppling

Specifikationer

ZT 5100 IS®

Komfort
IS© 4-hjuls-
oberoende fjädring 
för hög komfort 
och kapacitet. 

Quick lyft 
Hydraulisk lyft av klippaggregat 
via fotpedal med transportlås. 

Kraftiga spindlar
Hercules knivspindlar med 30,1 mm 
knivaxel och dubbelt kullager.

Råstyrka
Caterpillar dieselmotor för de 
krävande jobben med ett stort 
vridmoment på 79 Nm.

Enkel service och 
underhåll
Fotplattan avlägsnas lätt och säkrar 
snabb åtkomst för service och underhåll.

Perfekt finish
iCD™ klipparen 
säkrar ett bättre luft-
flöde och klipp- 
resultat.  Bakutkast 
och mulchkit är stan-
dard.

Garanti
2 år: Obegränsat timmantal
4 år: Max. 500 timmars körtid
4 år: Fjädring

Den ultimata klipparen

- komfort i särklass...
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ZT 2600 IS®

Nyhet

22.000m2

Klipp
kapacitet

per. timme upp till

18km/t

Kör
hastighet

per. timme upp till
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Ny, stabil klippare, 

som uppfyller de 

senaste miljökrav...

Ny Ferris ZT 2600 IS®  
MED DE MÄST MILJÖVÄNLIGA HK
Denna nya Zero Turn klippare uppfyller de nyaste miljökraven. Den 
uppfyller EPA final TIER 4/Stage 3B emissionskraven om mindre 
C02 utsläpp, har en låg bränsleförbrukning, är mer stöttålig och 
har mindre vibrationer. ZT 2600 IS® ger 20 % mer och är 20 % 
mer kompakt.

Ferris har utvecklat denna sista nya modell med fokus på förbät-
trad fjädring, som ger kapacitet och komfort i samma klass som 
den stora Ferris ZT 5100 ZT IS®.

ZT 2600 IS®

Komfort Patenterad IS© 4-hjuls-oberoende fjädring

Ergonomi
Helkroppsvibrationer 0,5 m/s. Hand- och armvibrationer 2,5 m/s. Komfortsäte med armstöd.  
Sneda fotstöd säkrar god blodcirkulation dagen lång.

Motor
Yanmar 3-cylindrig dieselmotor på 24 hk, 993 ccm och dubbelt luftfilter. 
Uppfyller de senaste nya EPA final TIER 4 / Stage 3B emissionskrav.

Transmission Hydro-gear Commercial ZT 4400

Tankkapacitet 42 ltr. fördelat på 2 bränsletankar

Däkmontering
132 cm klippare/ Bakdäck 24x9,5-12 – Framdäck 13x5.00-6 
155 cm klippare/ Bakdäck 24x12.00-12 – Framdäck 13x6,50-6

Klippare 132 cm eller 155 cm iCD klippare med bakutkast och mulchkit

Klipphöjd Från 38 till 127 mm

Störtbåge Standard ROPS-störtbåge, som kan fällas ner

Extrautrustning Hydraulisk lyft av klippare, punkteringsfria framhjul, komplet beluysning, vagnsdrag och säte med hög rygg

Specifikationer

Komfort
IS© 4-hjuls oberoende fjädring ökar 
komforten och kapaciteten.

Quick lyft 
Snabb och enkel lyft av klipp- 
aggregatet via fotpedal. 

Kraftiga spindlar
Cast-iron knivspindlar med 25,4 mm 
knivaxel och dubbelt kullager.

Miljö kraft
20 % större kapacitet med den nya, 
miljövenliga Yanmar motor. Motorn 
utnyttjar nyaste teknologin och upp-
fyller de seneste krav för TIER 4.

Enkel service och 
underhåll
Fotplåten avlägsnas enklelt för snabb 
åtkomst till service och underhåll.

Perfekt finish
iCD™ klipparen säkrar  
ett bättre luftflöde och 
klippresultat. Bakutkast 
och mulchkit är standard.

Garanti
2 år: Obegränsat timmantal
4 år: Max. 500 timmars körtid
4 år: Fjädring
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ZT 2100 IS®

22.000m2

Klipp
kapacitet

per. timme upp till

18km/t

Kör
hastighet

per. timme upp till

Nyhet
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En exakt klippning  

med en professionell  

finish...

KLIPPARE MED STORA AMBITIONER
Tilbringa en dag på Ferris ZT 2100 IS® och du kommer att märka, 
hur vår patent ökar komforten och kapaciteten - och gör det både 
trevligt och bekvämare att klippa gräs.

Utrustad med det senaste innom bensinmotorteknologi, som ger 
en kraftfull dragkraft även i långt och vått gräs. Elektroniskt styrd 
insprutning säkrar toppeffekt och reducerer samtidig bränsleför-
brukningen upp till 25 % i förhållande till traditionella bensinmotorer. 

Med Ferris' iCD™ klippteknik får du en exakt klipning med en 
professionell finish. 

ZT 2100 IS® har en stor kapacitet och komfort. 
Den vänder sig till den professionella användaren och 
den extremt kräsna villaägaren.

ZT 2100 IS®

Komfort Patenterad IS© 4-hjuls-oberoende fjädring

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

Motor B&S Vangaurd EFI 810, 28 hk V-twin på 810 ccm med elektronisk bensininsprutning

Transmission Hydro-gear Commercial ZT 4400

Tankkapacitet 42 ltr. fördelat på 2 bränsletankar

Däkmontering
132 cm klippare/ Bakdäck 24x9,5-12 – Framdäck 13x5.00-6  
155 cm klippare/ Bakdäck 24x12.00-12 – Framdäck 13x6,50-6

Klippare 132 cm eller 155 cm iCD klippare med bakutkast och mulchkit

Klipphöjd Från 38 till 127 mm

Störtbåge Standard ROPS-störtbåge som kan fällas ner

Extrautrustning Hydraulisk lyft av klippare, punkteringsfria framhjul, komplet belysning, vagnsdrag och säte med hög rygg

Specifikationer

Quick lyft 
Snabb och enkel lyft av klipp- 
aggregat via fotpedal. 

Kraftiga spindlar
Cast-iron knivspindlar med 25,4 mm 
knivaxel och dubbla kullager.

Kraft med ekonomi
Vangaurd 810EFI serien är överras-
kande intelligent och anpassar själv 
bränslemängden. Det betyder en 
minskning med upp till 25 %.

Enkel service och 
underhåll
Fodplåten avlägsnas enkelt för snabb
åtkomst till service och rengöring.

Perfekt finish
iCD™ klipparen säkrar  
ett bättre luftflöde och 
klippresultat. Bakutkast 
och mulchkit är standard.

Komfort
IS© 4-hjuls-oberoende fjädring ökar 
komforten och kapaciteten.

Garanti
2 år: Obegränsat timmantal
4 år: Max. 500 timmars körtid
4 år: Fjädring
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ZT 700 IS®

12.000m2

Klipp
kapacitet

per. timme upp till

16km/t

Kör
hastighet

per. timme upp till
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Professionell klippare

- hög komfort och effekt...

Professionell och  
KOMFORTABEL KLIPPARE
Om du är på jakt efter den bästa kompakta zero turn med hög 
komfort och kraft, står Ferris ZT 700 IS® klar. 

ZT 700 IS® har patentered fjädringsteknologi, ICD™ klippar-
teknologi, bakutkast eller mulchkit, kraftig Hydro-Gear® transmis- 
sion, Commercial motor designad till zero turn och en klipp-
hastighet upp till 16 km/t. 

Klipparen är full med funktioner, som levererar maximal produk- 
tivitet. Maskinen är smidig, även på de trånga ställena. 

Ferris ZT 700 IS® har på kort tid blivit en av de mest 
sålda zero turn maskinerna i sin klass på de danska 
marknaden.

ZT 700 IS®

Komfort Patenterad IS© 4-hjuls-fjädring

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

Motor B&S Commercial serie 27 hk V-twin med cyklon luftfilter

Transmission Hydro-gear Commercial ZT 3400

Tankkapacitet 21 ltr.

Däckmontering Bakdäck 22x11,00-10 – Framdäck 13x5.00-6  

Klippare 132 cm iCD™ klippare med bakutkast och mulchkit

Klipphöjd Från 38 till 127 mm

Störtbåge Standard ROPS-störtbåge som kan fällas ner

Extrautrustning Hydraulisk lyft av klippare, punkteringsfria framhjul, komplet belysning, vagnsdrag och säte med hög rygg

Specifikationer

Komfort
IS© 4-hjuls-
fjädring ökar 
komforten och 
kapaciteten. 

Quick lyft 
Snabb och enkel lyft av klipp- 
aggregat via fotpedal. 

Kraftiga spindlar
Aluminum knivspindlar med 25,4 mm 
knivaxel och dubbla kullager.

Kraft 
med 
krävande 
förhållande
B&S Commercial motorn är byggd 
för zero turn med en effektiv 5-stegs 
cyklon luftfilter. V-twin ger extra effekt 
och lång hållbarhet.

Enkel service och 
underhåll
Fotplattan demonteras lätt för snabb 
åtkomt till service och underhåll.

Perfekt finish
iCD™ klippare säkrar ett 
bättre luftflöde och klip-
presultat. Bakutkast och 
mulchkit är standard.

Garanti
2 år: Obegränsat timmantal
4 år: Max. 500 timmars körtid
4 år: Fjädring
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ZT 600 IS®

9.000m2

Klipp
kapacitet

per. timme upp till

14,5km/t

Kör
hastighet

per. timme upp till
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Stor manöverduglighet

- skapad för en 

effektiv arbetsdag...

Liten och pigg MED GOD KOMFORT
ZT 600 IS® kan med sin stora manöverbarhet användas, där det 
är ont om plats. Men låt dig inte kuras av den lilla storleken! Det är 
en professionell maskin, som är byggd för en effektiv arbetsdag.

Maskinen har patentered fjädringsteknologi, klipper med bakut-
kast eller mulchkit, kraftig Hydro-Gear® transmission, Commercial 

motor designed titl zero turn och en klipphastighet upp till 14 km/t. 
Denna maskin är fylld med funktioner för maximal produktivitet.

Maskinen med en helt speciell komfort och effekt, 

som ingen annan har i denna klass.

ZT 600 IS®

Komfort Patenterad IS© 4-hjuls-fjädring

Ergonomi
Helkroppsvibrationer 0,5 m/s. Hand- och arm vibrationer 2,5 m/s. Komfortsäte med hög rygg och juster- 
bara armstöd. Sneda fotstöd säkrar god blodcirkulation dagen lång

Motor B&S Commercial serie 25 hk V-twin med cyklon luftfilter

Transmission Hydro-gear Commercial ZT 3400

Tankkapacitet 21 ltr.

Däckmontering Bakdäck 20x8,00-10 – Framdäck 11x4.00-5    

Klippare 112 cm klippare med bakutkast och mulchkit

Klipphöjd Från 38 till 127 mm

Störtbåge Standard ROPS-störtbåge, som kan fällas ner

Extrautrustning Hydraulisk lyft av klippaggregat, punkteringsfria framhjul, belysning, vagnsdrag och säte med hög rygg

Specifikationer

Komfort
IS© 4-hjuls-
fjädring ökar  
komforten 
och kapaciteten. 

Quick lyft 
Snabb och enkel lyft av klipp- 
aggregat via fotpedal. 

Kraftiga spindlar
Aluminum knivspindlar med 25,4 mm 
knivaxel och dubbla kullager.

Kraft 
för 
krävande
förhållande
B&S Commercial motorn är byggd 
till zero turn med ett effektivt 5-stegs 
cyklon luftfilter. V-twin säkrar överläg-
sen effekt och hållbarhet.

Enkel service och
underhåll
Fotplattan avlägsnas enkelt för snabb 
åtkomst till service och underhåll.

Säkerhet
Standardutrustad  
med kraftiga skydd  
och stötfångare bak.

Garanti
2 år: Obegränsat timmantal
4 år: Max. 500 timmars körtid
4 år: Fjädring
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ZT 800 IS®

19.000m2

Klipp
kapacitet

per. timme upp till

16km/t

Kör
hastighet

per. timme upp till
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Stor allsidighet 

och perfekt sikt...

Frontklippare och dieselkrafter 
TILL ETT ATTRAKTIVT PRIS      
Ferris ZT 800 är en zero turn klippare med stor allsidighet och 
perfekt sikt. Den frontmonterade klipparen är suverän till klippning 
längs häckar, omkring träd och andra hinder. Tack vare zero turn 
styrsystem är maskinen extremt manövrerbar. Den är standard- 

utrustad med elektrisk lyft av klipparen, och en kan även vinkla 
klipparen nästan lodrät uppp för enkel åtkomst  till undersidan för 
service och rengöring.

ZT 800 IS®

Motor Yanmar 3-cylindrig dieselmotor på 30 hk, 1330 ccm och med dubbelt luftfilter

Transmission Hydro-Gear® pumpar och Parker hjulmotorer

Tankkapacitet 54 l fördelat på 2 bränsletankar

Däckmontering Bakdäck 13x5.00-6 – Framdäck 24x12,00-12   

Klippare
155 cm iCD™ klippare med bakutkast och mulchkit – tilt-upp funktion till 70 grader, utrusatad med kraftiga 
knivspindlar 25,4 mm

Klipphöjd Från 38 till 127 mm

Störtbåge Standard ROPS-störtbåge, som kan fällas ner

Extrautrustning Säte med luftfjädring, punkteringsfria bakhjul, komplett belysning och vagnsdrag

Specifikationer

Enkel service och underhåll
Klipparen kan tiltas 70 grader för snabb åtkomst 
och daglig service.

Diesel 
kraft
Yanmar dieselmotor till de krävende 
uppgifterna med stort moment.

Kraftiga spindlar
Hercules knivspindlar med 25,4 mm 
knivaxel och dubbla kullager.

Perfekt resultat 
Den pivoterende bakaxeln följer gräs-
mattans konturer för ett exakt och 
perfekt klipparbete.

Komfort
Komfortsäte med armstöd och 
extra ländstöd

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

Garanti
2 år: Obegränsat timmantal
4 år: Max. 500 timmars körtid
4 år: Fjädring
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Ferris är grundat år 1909 och är en division inom Briggs & Stratton. MI startade med försäljning av Ferris i Danmark  
år 2003 och i Sverige år 2005. Vi förbehåller oss rätten till att ändra på modeller eller specifikationer utan förvarning.

Maskinhandler Indkøbsringen
Soldalen 1, DK-7100 Vejle.
Tlf. +45 76 40 86 00 – www.mi-sverige.se

Importör: Återförsäljare:

• Ferris fjädringssystem  
med 4 års garanti

• Stort återförsäljarnät  
och servicenät

• Attraktiv finansiering

• Demonstration före köp

• Reservdelsförsörjning  
från Danmark

Vi erbjuder


