
MODEL SRSZ1KAV2248RDCE SRSZ1KAV1936RDCE

Bestelnummer 5901944 5901943

MOTOR

Merk Kawasaki - Benzine Kawasaki - Benzine 

Model  FX691V FX600V

Brandstofsysteem Carburator Carburator

Vermogen 22,0 PK1) / 16,4 kW @ 3600 t/min 19,0 PK1) / 14,2 kW @ 3600 t/min 

Cilinders / cilinderinhoud 2 cilinders V-Twin / 726 cc 2 cilinders V-Twin / 603 cc

Koeling Luchtgekoeld Luchtgekoeld

Startsysteem Elektrisch Elektrisch

Inhoud brandstoftank (liter) 23 23

MAAIER

Maaibreedte (cm/inch) 122 cm / 48” achteruitworp iCDTM 91 cm / 36” achteruitworp

Configuratie van het maaidek Achteruitworp/mulchkit en mulchmessen Achteruitworp/mulchkit en mulchmessen

Maaihoogte (cm) 4,4 - 11,4 4,4 - 11,4 

Maaidekconstructie
3,4 mm gefabriceerde constructie, dubbel bovendek over de volledige breedte, metalen beschermkappen,  

versterkte voorrand, overlappende gelaste hoeken

3,4 mm gefabriceerde constructie, dubbel bovendek over de volledige breedte, metalen beschermkappen,  

versterkte voorrand, overlappende gelaste hoeken

Mesashouders Gegoten aluminium 133 mm; as van 25,4 mm Gegoten aluminium 133 mm; as van 25,4 mm

Maaidekhefsysteem Handbediend, veerondersteuning Handbediend, veerondersteuning

Maaidekkoppeling Warner TG remkoppeling (169 Nm) Warner TG remkoppeling (169 Nm)

Maaidekinschakeling Elektrisch Elektrisch

OPHANGING & AANDRIJVING

Voorophanging - -

Achterophanging Geveerd bestuurdersplatform met een draaibare voetplaat ondersteund door een grote spiraalgeveerde schokdemper Geveerd bestuurdersplatform met een draaibare voetplaat ondersteund door een grote spiraalgeveerde schokdemper

Bevestigingssysteem voor maaidek - -

Rij-aandrijving Onafhankelijke Hydro-Gear® ZT-3400TM transmissies Onafhankelijke Hydro-Gear® ZT-3400TM transmissies

Aandrijfassen Ø 28,6 mm aandrijfas met 5-boutswielnaaf Ø 28,6 mm aandrijfas met 5-boutswielnaaf

Banden (inch) 23 x 10.50 - 12 (4 ply) Pneumatische band met gazonprofiel 23 x 8.50 - 12 (4 ply) Pneumatische band met gazonprofiel

Zwenkwielen (inch) 11 x 4.00 - 5 (4 ply) Lekvrije band met glad profiel 11 x 4.00 - 5 (4 ply) Lekvrije band met glad profiel

RIJSNELHEID

Snelheid vooruit (km/u) 0 - 12,8 0 - 12,8

Snelheid achteruit (km/u) 0 - 6,4 0 - 6,4

AFMETINGEN

Totale lengte (cm) 166 162

Totale breedte (cm) 124 92

Gewicht met lege tank (kg) 398 368

BESTURING & COMFORT

Stoel - -

Veiligheidsbeugel - -

Instrumenten Urenteller, brandstofmeter Urenteller, brandstofmeter

Bedieningen / Veiligheidscircuit
Onafhankelijke (links en rechts) vooruit en achteruit hendels met stabiliteitsbalk, automatische maaidek-uitschakeling,  

stoelschakelaar,  veiligheidscircuit parkeerrem 

Onafhankelijke (links en rechts) vooruit en achteruit hendels met stabiliteitsbalk, automatische maaidek-uitschakeling,  

stoelschakelaar,  veiligheidscircuit parkeerrem 

Parkeerrem Transmissie met ingebouwde rem Transmissie met ingebouwde rem

GARANTIE

Overige machinecomponenten
4 jaar ongelimiteerde garantie (48 maanden) of 500 uur, naargelang wat zich het eerst voordoet.  

Onbeperkt aantal uren gedurende de eerste 2 jaar (24 maanden)

4 jaar ongelimiteerde garantie (48 maanden) of 500 uur, naargelang wat zich het eerst voordoet.  

Onbeperkt aantal uren gedurende de eerste 2 jaar (24 maanden)

Spiraalgeveerde schokdempers en alle  

onderdelen gerelateerd aan de ophanging
5 jaar (60 maanden) onbeperkt aantal uren 5 jaar (60 maanden) onbeperkt aantal uren

Hydro-aandrijfriem, banden, remblokken, 

slangen, accu, maaimessen
90 dagen 90 dagen

V-riem maaidek (Conventionele  

aandrijfsystemen met één V-riem)
1 jaar (12 maanden) of 100 uur, naargelang wat zich het eerst voordoet 1 jaar (12 maanden) of 100 uur, naargelang wat zich het eerst voordoet

V-riem maaidek (Aandrijfsystemen  

met dubbele V-riem)
- -

Motor 3 jaar gelimiteerde fabrieksgarantie 3 jaar gelimiteerde fabrieksgarantie
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SPECIFICATIES SRSTM SERIE STAND-ON MAAIERS MET STA-PLATFORM

* Raadpleeg uw dealer of www.FerrisMowers.com voor de garantievoorwaarden. 1) Vermogen bepaald door motorfabrikant. 2) Alle vermogens zijn maximale vermogens bij 3600 t/min volgens SAE J1940 getest door Briggs & Stratton®.


