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STAND-ON BLAZERS

FB1000
Ferris heeft zijn lijn van Stand-on producten 

uitgebreid naar de categorie afvalbeheer. De 

FB1000 Stand-on biedt een hoge productiviteit en 

zero-turn manoeuvreerbaarheid in een ergonomisch 

compact ontwerp. Met zijn wendbare breedte van 

90 cm wordt navigeren door smalle doorgangen en 

poorten makkelijk en neemt hij minder ruimte in op 

een aanhangwagen. 

Het gepatenteerde Dual Deflector Air Flow SystemTM 

maakt een diepe reiniging van samengepakt vuil 

mogelijk. De luchtstroom kan naar links of rechts 

worden gericht met een handig voetpedaal. De 

FB1000 Stand-on blazer maakt snel werk van elke 

opruimuitdaging op gras of harde ondergrond. 

Hij verwijdert gras, bladeren en ander afval snel 

en effectief en is de perfecte aanvulling voor elk 

groeiend tuinaannemersbedrijf dat zich richt op 

tuinonderhoud. 
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* Aangegeven trillingsemissiewaarde volgens iso 5395-1:2013 g.7.
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*  Alle vermogens zijn maximale vermogens bij 3600 t/min volgens SAE 

J1940 getest door Briggs & Stratton®.

** De ventilatorprestaties zijn gemeten volgens ANSI B175.2-2012.

MOTORGROEP

   Vanguard® V-Twin motor voor betrouwbaarheid, 

gemakkelijk starten en brandstofzuinige prestaties.

  Dual Clean® luchtfilter met groot oppervlak.

  Volle druk smering met Spin-On oliefilter

   Gemakkelijk toegankelijke brandstoftank met een 

totale inhoud van 19 liter.

BLAZER

   Dual Air flow SystemTM beschikbaar aan de linker- 

en de rechterkant

   Het gepatenteerde Dual Deflector Air Flow SystemTM 

splitst de luchttroom en zorgt voor een betere 

dieptereiniging

   Het grote horizontale schoepenwiel van 45 cm 

en het motorontwerp leveren een luchtstroom tot 

5900 m³/u**.

   Verwijdert vuil snel met krachtige luchtsnelheden 

tot 246 km/u en een blaaskracht tot 132 Nm**. 

AANDRIJVING / FRAME

   Opklapbaar bestuurdersplatform met polymeer 

platformbumpers voor een comfortabele rit. 

   Dubbele Hydro-Gear® ZT-3100® transmissie 

met een onafhankelijke oliefilter, laadpomp, 

schokventielen en een maximaal uitgaand 

koppel van 474 Nm. 

   Robuust gefabriceerd frame met 3,05 mm 

wand 38,1 x 50,8 mm stalen framerails.

   Grote grasvriendelijke 20” tractiebanden 

voor meer tractie en betere prestaties bij het 

oprijden van stoepranden. 

   11” vlakke voorwielen

BESTURING & COMFORT

   Gemakkelijk te gebruiken, gepatenteerde voet-

aangedreven luchtstroomregeling. 

   Individuele vooruit- en achteruithendels met 

dubbele stabilisatorstangen. 

   Ergonomisch geplaatste parkeerrem aan de 

voorkant van de bestuurder. 

   Bedieningspaneel met choke, gashendel, 

urenteller en contactschakelaar.

   Het ergonomisch ontworpen dijbeenstuk biedt 

superieur comfort voor de bestuurder, vooral op 

heuvelachtig terrein. 

FB1000CE 18 PK* Vanguard®  

V-Twin Benzine motor

MODEL MOTOR

COMFORTABELE PRODUCTIVITEIT 

Het opklapbare bestuurdersplatform is 

geïsoleerd van de oneffenheden van het 

werk door polymeer platformbumpers 

die zorgen voor een comfortabelere en 

duurzamere rit.

DIEP REINIGEN 

Met het gepatenteerde gedeelde 

deflectorsysteem kan de 

bestuurder de hoek van de 

luchtstroom splitsen en wijzigen 

om de dieptereiniging van vuil te 

verbeteren.

GEPATENTEERDE VOETBEDIENING

Houd uw handen op het bedieningspaneel en 

behoud uw productiviteit met de eenvoudig 

te gebruiken, gepatenteerde voetbediende 

luchtstroomrichting. Schakel de luchtuitvoer 

eenvoudig naar links of rechts.


