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Op zoek naar een machine die u een ongekende  

productiviteit biedt en tegelijkertijd uiterst comfortabel te 

besturen is? Zoek dan niet verder, je hebt hem gevonden! 

Zijn ongelooflijk vermogen en veelzijdig maaidekontwerp 

overwint de meest uitdagende maaiwerkzaamheden, 

terwijl onze exclusieve ophangtechnologie de effecten van 

een oneffen terrein vermindert zodat u uw maaisnelheid 

behoudt. Uw productiviteit verhoogt omdat u sneller 

klaar bent met uw werk. Waarom kiezen tussen snel en 

oncomfortabel werken of snel werken met een aangenaam 

gevoel wetende dat je de volgende werkdag nog even fit 

zult zijn. Ferris helpt u met beide! Met de IS® 6200 zetten 

we de nieuwe standaard voor ultieme maaimachines. 

WWW.FERRISMOWERS.COM

ZERO-TURN MAAIERS
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TOT

HECTARE/UUR 

2,93

BIJ 80% EFFICIËNTIE

KM/U
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RIJSNELHEID

* Aangegeven trillingsemissiewaarde volgens iso 5395-1:2013 g.7.

TRILLINGEN*

m/s2

HAND-

ARMTRILLINGEN

< 2,5

LICHAAMS-

TRILLINGEN

< 0,5



MOTORGROEP

    De Caterpillar® C1.7, turbo common-rail 

dieselmotor levert indrukwekkende prestaties 

met een uitzonderlijke vermogensdichtheid.

   De FPG RadialSealTM cyclonale, tweetraps 

industriële luchtreiniger van Donaldson® 

garandeert dat de inlaatlucht ook in de meest 

stoffige omstandigheden zuiver is.  

   Dubbele brandstoftank met een totale inhoud 

van 51 liter en een peilmeter in elke tank.

   Primaire en secundaire brandstoffilter voor 

extra langdurige bescherming.

   Handige motorkap voor een makkelijke 

toegang tijdens het onderhoud.

MAAIDEK

   Dankzij de iCDTM-technologie van het 

maaidek heeft het gras meer tijd om terug 

recht te komen voor het de maaimessen 

raakt, wat een mooier maaibeeld geeft. 

   TRIPLE maaitechnologie: Alles-in-één 

oplossing, inclusief zij-uitworp, achteruitworp 

en mulchopties.

   Maaihoogte: 3,8 - 15,2 cm (1.5” - 6”) 

verstelbaar in stappen van 0,6 cm (.25”).

   HerculesTM II gietijzeren mesassen met 

smeernippel bovenaan.

   Het aandrijfsysteem van het maaidek met 

dubbele aandrijfriem is betrouwbaarder en 

verlengt de levensduur van de aandrijfriem.

AANDRIJVING / FRAME

   Gepatenteerd veersysteem dat het comfort en de productiviteit 

van de bestuurder drastisch verhoogt, waaronder: 

-  IS® onafhankelijke voorwielophanging met onafhankelijke 

bevestigingsarmen en grote, verstelbare spiraalgeveerde 

schokdempers. 

  -  Onafhankelijke achterwielophanging met dubbele gietijzeren 

A-armen en grote verstelbare spiraalgeveerde schokdempers.

   Onafhankelijke Hydro-Gear® PW pompen en Parker TG0335 

wielmotoren met grote industriële oliefilter en afzonderlijke 

oliekoeler.

   Gelast frame van 6,35 mm dik kwaliteitsstaal en stalen buizen 

van 38,1 x 63,5 mm.

   Zware geïntegreerde achterbumper ter bescherming van het 

motorcompartiment.

BESTURING & COMFORT

   Ruime bedieningspost met ergonomisch geplaatst 

bedieningspaneel, bekerhouder, gsm-vak, 12 Volt  

aansluiting en opbergvak.

  Multi-functioneel kleurendisplay met motorfuncties, 

machinefuncties, motorwaarschuwingen en 

onderhoudsintervallen.

   Gecertificeerde inklapbare rolbeugel (ROPS).

   Pedaal om het maaidek makkelijk hydraulisch  

op en neer te laten.

   Premium zetel met hoge rugleuning, gevoerde armleuningen, 

hoofdsteun en veiligheidsgordel.

   Verwijderbare vloerplaat voor een makkelijke toegang tijdens 

het onderhoud aan het aandrijfsysteem van het maaidek.

   Elektrische koppeling aftakas.

   Geïntegreerde bevestigingspunten aan de voor- en  

achterzijde van de machine.

IS6200C48D72SRDCE 48 PK* Caterpillar® vloeistofgekoelde 

dieselmotor met 3 cilinders

183 cm - 72” iCDTM

TRIPLE maaidek

MODEL MOTOR MAAIDEK
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* Vermogen bepaald door motorfabrikant.

INDEPENDENT

S U S P E N S I O N


