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TURBO 1 - TURBO 1W
 COMPACT EN KRACHTIG
U herkent de Turbo meteen aan zijn bijzonder hoog rendement per uur op vlak of glooiend terrein.
Een krachtige dieselmotor met 3 cilinders en een grote turbine zorgen ervoor dat u heel snel kunt rijden en toch 
het gazon smetteloos kunt maaien zelfs als het gras hoog staat of nat is. Een opvangbak van 1100 liter en een 
kiphoogte van 2, 10 m maken de machine uiterst productief. Omdat de machine zo compact is, kunt u makkelijk 
werken op terrein met hindernissen en smalle doorgangen. De Turbo 1W is uitgerust met een transmissie op 4 
aangedreven wielen en een gepatenteerd HTC™-systeem (Hydrostatic Traction Control) voor een perfecte grip 
op de lastigste hellingen.
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TURBO 2 - 4

TURBO 4 FIFTY

OPTIMAAL RENDEMENT

  OPTIMALE GRIP EN VERMOGEN 

De Turbo’s 2 en 4 hebben dezelfde kenmerken als de Turbo 1, maar zijn uitgerust met een krachtigere 
4-cilinder dieselmotor en een opvangbak van 1300 liter. Het rendement gaat er dus stevig op vooruit: een 
dicht begroeid en nat voetbalveld kan makkelijk in ongeveer een uur worden gemaaid met grasopvang en 
een maaibeeld dat het resultaat van een cilindermaaier benadert. Het Turbo 4-model heeft 4 aangedreven 
wielen en een HTC-VD™-systeem voor een perfecte trekkracht op de lastigste hellingen. 

Onklopbaar op hellingen. Dankzij het lage zwaartepunt kunt u zelfs op steile hellingen en op plaatsen 
waar gelijkaardige machines niet kunnen komen, veilig werken. De 50 pk-motor, een transmissie met 2 
versnellingen voor een betere grip, de hoge rijsnelheid en de opvangbak van 1400 liter maken de machine 
bijzonder performant. 
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TURBO 2 – 4 CRUISER
  VOOR MAXIMAAL COMFORT 
Bij de Cruiser-modellen worden de kenmerken van de Turbo 2-4 aangevuld met een ruime, geÏsoleerde en 
geveerde cabine, die standaard met verwarming en airco is uitgerust. Samen met de elektronische sturing van de 
transmissie zijn de Cruisers dus bijzonder comfortabel voor langdurig gebruik in gelijk welke weersomstandigheden.
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De transmissie van de messen met mechanische reductoren in een gietijzeren huis en kegelwielen 
met schroefvertanding in oliebad is robuust en betrouwbaar. De schijven met schokbestendige 
uitwijkende messen beschermen de transmissie tegen de impact van vreemde voorwerpen op 
het gras.
Het maaidek is zwevend opgehangen zodat het zich automatisch aanpast aan de oneffenheden 
in het terrein voor een nauwkeuriger maaibeeld. De wielen van het maaidek zijn van lekvrij vol 
rubber. De maaihoogte wordt snel en moeiteloos ingesteld met een enkele hendel. U regelt de 
maaihoogte in minder dan 10 seconden.
Orn de onderkant van het maaidek makkelijk te bereiken voor onderhoud, kunt u het maaidek 
met het hydraulisch hefsysteem verticaal zetten.
De machine kan gras evenals bladeren, papier, blikjes, plastic flessen enz. snijden en opvangen met 
een onberispelijk maaibeeld, een hoog opvangvermogen en een rendement dat varieert tussen 
10.000 en 20.000 m2/uur.

3 GROTE VOORDELEN
 / De uitwijkende messen vangen de schokken 
op en beschermen de transmissie tegen de 
impact van vreemde voorwerpen op het gras

 / De dubbele messen verhinderen afzetting van 
gras en aarde in de machine, tegen het dek 
en zorgen zo voor een constant maaibeeld 
terwijl minder vaak moet worden gestopt om de 
machine te reinigen

 / Het gemaaid gras wordt tot kleine stukjes 
versnipperd, waardoor het makkelijker 
in de bak kan worden opgevangen en 
gecompacteerd
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  MAAISYSTEEM
Het maaidek met grasopvang herkent u aan de draairichting van de mensen die tegengesteld is aan de 
traditionele maaiers.
De tegengestelde draairichting in combinatie met de speciaal ontworpen exclusieve vorm van het maaidek biedt 
een maaibeeld dat de kwaliteit van een cilindermaaier benadert samen met een bijzonder hoog opvangvermogen 
zonder verstopping zelfs als het gras nat is en hoog staat. Dankzij een opening vooraan in het dek staat de 
rand hoger dan de snijhoogte van de messen. Dankzij dit hoogteverschil wordt het gras niet helemaal plat 
gedrukt tijdens het maaien wat een verzorgd maaibeeld geeft zelfs al staat het gras hoog.
Het maaidek biedt de nodige veiligheid dankzij luiken die uitwijken voor hoog gras en weer sluiten bij laag gras 

of als ze worden geraakt door voorwerpen onder het dek.
Het maaidek is uitgerust met schijven met twee paar schokbestendige uitwijkende messen.

Maaidek met grasopvang  130 RCA 150 RCA 180 RCA

Kenmerken 2 schijven die in tegengestelde zin draaien met intrekbare messen

Werkbreedte 130 cm 150 cm 180 cm

Totaalafmetingen (lengte/breedte/hoogte) 107/134/32 cm 115/155/32 cm 118/185/35 cm

Maaihoogte regelbaar met een hendel van 2 tot 8 cm

Gewicht 150 kg 180 kg 200 Kg



WIELEN

GeÏntegreerde turbine voor afvoer

Voor het TURBO1-model is ook de maat van de achterwielen verbeterd, van 16 inch naar 
18 inch voor meer grip op de grond en grotere stuwkracht.

Antistoffilter

WIELEN   STAGE IIIA (Extra UE)   STAGE V

MODEL TURBO 2 TURBO 4 TURBO 2T TURBO 4T TURBO 2T 
CRUISER

TURBO 4T 
CRUISER

TURBO 4 
FIFTY TURBO 1 TURBO 1W TURBO 2 TURBO 4

Afmetingen 
voorwielen

24x12-12 23x10.50-12 24x12-12

Afmetingen 
achterwielen

20x10-8 18x8.5-8 20x10- 8
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GEÏNTEGREERD
OPVANGSYSTEEM

Het opvangsysteem is ingebouwd: de zuigturbine en het afvoerkanaal bevinden zich immers in 
de machine.  Deze oplossing heeft talrijke voordelen: 

 / De afvoerbuizen komen niet voorbij de maaier, waardoor de buitenafmetingen niet toenemen; 
dit garandeert een grotere wendbaarheid en een groter werkbereik, ook in enge ruimten, met een 
stijging van de productiviteit tot gevolg. Omdat er geen uitwendige afvoerbuis is, is het bereik van 
de maaier aan beide zijden gelijk, wat de productiviteit weer ten goede komt

 / In vergelijking met de machines van de concurrentie die met een uitwendige afvoerbuis uitgerust 
zijn, is deze machine stabieler en beter in evenwicht dankzij de betere positie van het zwaartepunt

 / De grasopvang is efficienter want het gemaaide gras legt een kortere weg af zonder wrijving; 
hierdoor blijft er geen gras op het terrein liggen en blijven er geen resten aan de ventilator of het 
afvoerkanaal hangen

OPVANGBAK
De opvangbak heeft een grote inhoud. Hij is vervaardigd 
van een schokbestendig materiaal en is uitgerust met een 
filter, een deflector en een geluidssignaal dat aangeeft 
wanneer de bak vol is. De filter kan makkelijk worden 
uitgehaald voor onderhoud. Het geluidssignaal geeft aan 
dat de bestuurder de aftakas moet ontkoppelen als de bak 
vol is zodat het afvoerkanaal niet verstopt. De motorisch 
aangedreven roterende grasverdeler compacteert het 
gras en vult de bak gelijkmatig zodat de maximale capaciteit 
ervan wordt benut.

Dankzij een robuust en efficient hefsysteem  kan de 
gebruiker het gemaaide gras makkelijk en snel rechtstreeks 
in een vrachtwagen of aanhangwagen lossen.
Exclusieve filter beperkt opwaaiend stof en afval tot een 
minimum. Zelfreinigend, aangedreven door hydraulische 
motor telkens wanneer de bak wordt leeg gemaakt, makkelijk 
wasbaar met water na het werk.

OPVANGSYSTEEM  STAGE IIIA (Extra UE)

MODEL TURBO 1 TURBO 1W TURBO 2 TURBO 4 TURBO 2 TURBO 4 TURBO 2T TURBO 4T TURBO 2T 
CRUISER

TURBO 4T 
CRUISER

TURBO 4 
FIFTY

Type Met geïntegreerde turbine voor afvoer - Ventilator met 6 geboute, makkelijk vervangbare schoepen
Turbine 

uitschakelbaar

Type bak Polyethyleen met hoge weerstand en geluidsalarm tegen verstopping bij volle bak - Met motor aangedreven verdeler voor maximale vulling - Verwijderbaar rooster voor reiniging

Inhoud 1100 L 1300 L 1400 L

Hoog lossen

Maximale kiphoogte 210 cm 220 cm 230 cm

Reikwijdte achter op 
maximale kiphoogte

30 cm 35 cm 30 cm

STAGE V
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Omdat met een professionele machine lange dagen moet worden 
gewerkt, werd bijzondere aandacht besteed aan de ergonomie van 
de bestuurdersstoel en de bedieningsinstrumenten om veilig en zo 
comfortabel mogelijk te kunnen rijden.

De bedieningsinstrumenten voor de motor, de koppeling van de messen en de 
hydraulische functies (fronthef maaidek, hef- en kipsysteem opvangbak) zijn 
ondergebracht aan de linkerkant van de bestuurder en zijn allemaal makkelijk 
bereikbaar. De controlelampjes en de verschillende meters bevinden zich op 
de stuurkolom zodat ze altijd zichtbaar zijn. Hierdoor heeft de bestuurder ook 
heel makkelijk toegang tot de bestuurderspost. Het stuur is gemonteerd op 
een mobiele structuur die in de hoogte regelbaar is zodat elke bestuurder een 
comfortabele houding kan aannemen om te werken. Er is immers geen enkele 
hindernis tussen het stuur, de stoel en het steunvlak voor de voeten. 

Het steunvlak voor de voeten rust op silentblocs. Het kan verticaal worden gezet tijdens 
een interventie aan het maaidek. De bestuurder kan de stoel aanpassen aan zijn gewicht 
en houding voor meer comfort. Op de Turbo 4 Fifty is een pneumatisch geveerde stoel 
standaard. Hij is op verzoek ook verkrijgbaar met verwarming.

BESTUURDERSPOST

lnstrumentenpaneel

Parkeerrem

Differentieelslot

Bekerhouder

Schakelaar richtingaanwijzers
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ROLBEUGEL (ROPS)
Compleet met veiligheidsgordel.

SUPER COMFORT 
VERWARMDE 
BESTUURDERSSTOEL (OPTIE)
Het comfort van de Turbo-serie neemt ook toe 
dankzij de beschikbaarheid van de Grammer-stoel 
in de verwarmde stand.

DAK VOOR ROLBEUGEL (OPTIE)
Beschermt de bestuurder tegen zon, regen, takken 
en gebladerte. 

BESTUURDERSPOST     STAGE IIIA (Extra UE)          STAGE V

MODEL TURBO 2 TURBO 4 TURBO 2T TURBO 4T TURBO 4 
FIFTY

TURBO 2T 
CRUISER

TURBO 4T 
CRUISER TURBO 1 TURBO 1W TURBO 2 TURBO 4

Stuur Stuur met stuurknop en stuurkolom op zijsteun met regelbare hellingshoek

Type stoel Supercomfortabele Grammer stoel met lendensteun en hoofdsteun - Regelbare armleuningen en rugleuning - Verwarmde stoel (optie)

Vering stoel
Hoogte vering regelbaar in 3 standen en aanpasbaar aan het gewicht van de bestuurder (van 50 tot 130 kg)

Pneumatische vering, traploos regelbaar in de hoogte, pneumatisch bekrachtigd (optie maar standaard op TURBO4 FIFTY)

Pedaal achteruit

Pedaal vooruit

Knop aftakas

Schakelaar richtingaanwijzers

Versnellingshendel

Schakelaar zwaailicht

Schakelaar 
waarschuwingsknipperlichten

Schakelaar rijlichten

Startsleutel

Fronthef

Snelheidsregelaar

Joystick bak heffen
en inhoud lossen
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  TURBO 2T / 4T CRUISER
De cabine is opgehangen aan silent blocs. Door elektrische of elektrohydraulische bedieningsinstrumenten 
te gebruiken is elke stijve mechanische verbinding tussen de bestuurderspost en de machine weggewerkt. 
Op die manier staat de cabine helemaal los van de rest van de machine. Er werden speciale panelen gebruikt 
voor bijkomende isolatie. 
Dankzij de airco is de cabine van de Turbo Cruiser dus buitengewoon comfortabel in alle weersomstandigheden. 

1 Ophanging van de cabine aan 4 silent blocs 
om de bestuurderspost van de rest van de 
machine te scheiden

2 AMPER 2 meter hoog

3 Gebogen voorruit voor werk onder lage takken

4 Lichten, richtingaanwijzers, 
achteruitkijkspiegels en zwaailicht voor 
transport over de weg

5 Groot raam voor breed zicht en maximale 
veiligheid

6 Makkelijke toegang langs weerszijden. De 
deuren zijn makkelijk demonteerbaar

7 Compleet, logisch en makkelijk leesbaar 
instrumentenpaneel

8 Makkelijk bereikbare radiatoren voor 
hydraulisch systeem en airco

9 Elektrisch bekrachtigde pedalen om 
vermoeidheid tegen te gaan zelfs na vele 
werkuren 

10 Grote verluchtingskanalen voor een 
gelijkmatige verspreiding van de luchtstroom

11 Stuurkolom met regelbare hoogte en 
hellingshoek biedt elke bestuurder een 
comfortabele werkhouding

12 Stereo luidsprekers met aansluiting voor 
MP3-speler

13 Krachtige compressor op de motor voor airco

14 Airco, verwarming en 12 V-stopcontact

15 Hydraulisch hefsysteem cabine, ook als 
machine niet draait, voor toegang tot de 
componenten onder de vloer

A Elektronische cruise 
control om de maximale 
snelheid te bepalen

B Versnellingshendel met 
Eco-Drive™ voor hogere 
efficiente en lager 
geluidsniveau 

C Start-/stopknop aftakas

D Startsleutel

E Hydraulische functies
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     2WD-TRANSMISSIE    
  (TURBO 1 - TURBO 2)
De vooras bestaat uit een differentieel die twee reductoren met een tandwieloverbrenging in oliebad verbindt en 
de beweging op de wielen overbrengt. Dankzij de krachtige hydraulische motor is de transmissie heel efficient. 
In moeilijke werkomstandigheden (ruw terrein, hellingen of gladheid) zorgt de mechanische differentieel, die 
100% kan worden geblokkeerd, ervoor dat het beschikbare koppel volledig wordt overgebracht op de as en het 
wiel zodat het wiel een betere grip heeft en de machine altijd beschikt over een uitstekende trekkracht.

    4WD-TRANSMISSIE    
  (TURBO 1W - TURBO 4)
De Turbo 4-modellen zijn niet alleen met een mechanische vooras 
uitgerust, maar ook met een mechanische achteras met reductoren 
in oliebad die warden aangedreven door een aparte zuigermotor. Bij 
de Turbo 1W, wordt de verdubbeling van de trekkracht verkregen 
door 2 orbitmotoren op de wielen van de achteras. Omdat er in beide 
gevallen geen overbrengingsas is tussen de vooras en de achteras, 
kan de motor laag tussen de twee assen worden geplaatst om het 
zwaartepunt te verlagen, wat ten goede komt aan de stabiliteit 
van de machine. In deze configuratie kan de snelheid van beide 
assen afzonderlijk worden geregeld dankzij het HTC-systeem om de 
draaicirkel te verkleinen en in alle omstandigheden beter te trekken 
en niet meer te slippen.



HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE                  STAGE V

MODEL TURBO 1 TURBO 1W TURBO 2 TURBO 4

Aangedreven wielen 2WD 4WD constant 2WD 4WD constant

Type transmissie

Axiale zuigerpomp met regelbaar debiet

Axiale zuigermotor op vooras met reductor

Orbitmotoren op de 
achterwielen

Zuigermotor vooras

Maximale snelheid vooruit 13 km/h 15 km/h
10-18 km/h
(2 vitesses)

Cruise control (snelheidsbegrenzer) . . . .
Tractieregeling

HTC™ systeem HTC-VD™ systeem

Mechanisch differentieelslot

HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE                   STAGE V                                                                                 STAGE IIIA  (Extra UE)

MODEL ALLE MODELLEN

Vooruit - achteruit
2 pedalen (pedaal vooruit + pedaal achteruit)

Dynamic Engine Control (DEC™), behalve voor Cruiser

Remmen Hydrostatische bedrijfsrem. Parkeerrem met schijfrem op vooras

Sturing Stuur, hydraulische sturing van de achterwielen, kleine draaicirkel

Aftakas Type/aandrijving Mechanisch, met cardanas / elektrohydraulische koppeling met knop

HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE                   STAGE IIIA  (Extra UE)

MODEL TURBO 2 TURBO 2T TURBO 4 TURBO 4 T TURBO 2T
CRUISER

TURBO 4T
CRUISER

TURBO 4
FIFTY

Aangedreven wielen 2WD 4WD constant 2WD 4WD constant

Type transmissie
Axiale zuigerpomp met regelbaar debiet

Motoren met axiale zuigers op voor- en achteras met reductor (alleen voor 4WD modellen)

Maximale snelheid vooruit 18 km/u 20 km/u
12-24 km/u
(2 snelheden)

Cruise control (snelheidsbegrenzer) . .
Tractieregeling

HTC-VD™ systeem
HTC™ 
systeem

HTC-VD™ 
systeem

Mechanisch differentieelslot



   MOTOREN
EN STAGE V KOMST
Met de komst van nieuwe STAGE V normativites, Gianni Ferrari, voor UE-landen, 
vergroot het aanbod met nieuwe modellen TURBO1, 2 en 4WD, TURBO2 e 
TURBO4 met Kubota 1300-1500 motoren, 26 pk tot 2750 tpm. In het bijzonder 
hebben uitgebreide en zorgvuldige studies over de mechanische en hydraulische 
transmissie op modellen met Turbo 1 e 1W geleid tot een verbetering van de 
tractie met 15-20%.
KubotaD1305 dieselmotor, 3-cil., 26 Hp-2750 cc. garandeert een uitzonderlijk 
koppel van 80 Nm bij 1700 tpm en een aanzienlijke verlaging van het geluid.
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TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCH CIRCUIT
MODEL ALLE MODELLEN

Batterij 12 V / 70 Ah - met batterijschakelaar (12V / 100 Ah op TURBO4 FIFTY)

Veiligheidssensoren EEG Europese norm / ISO 

Standaarduitrusting Elektronische regeleenheid voor diagnostiek veiligheidssystemen en storingen - Urenteller 
- Toerenteller - Peilstok brandstof - Indicator termperatuur radiatorvloeistof - Koplampen en 

zwaailicht - Hydraulisch fronthef, met twee hefarmen

MOTOR                                                                         STAGE V
MODEL TURBO 1 TURBO 1W TURBO 2 TURBO 4

Brandstof Diesel

Model Kubota D1305 Kubota V1505

Vermogen / cilinderinhoud 26 hp / 1261 cc. 26 hp / 1498 cc.

Aantal cilinders / koeling 3 / vloeistof 3 / vloeistof

Uitrusting Druksmering met tandwielpomp - Brandstoffilter met voorfilter - Lagedruk luchtfilter met zelfreinigende voorfilter

Tankinhoud 40 L

GEWICHT EN AFMETINGEN (machine, hoog lossen en bak)

Eigen gewicht 810 kg 860 kg 860 kg 920 kg

Lengte/Breedte/Hoogte* 250 x 124 x 185 [199] cm 280 x 125 x 186 [200] cm

MOTOR                                                                           STAGE IIIA (Extra UE)

MODEL TURBO 2 TURBO 4 TURBO 2T TURBO 4 T TURBO 2T
CRUISER

TURBO 4T
CRUISER

TURBO 4
FIFTY

Brandstof Diesel

Model Kubota V1505 Kubota V1505-T Kubota V2403-M

Vermogen / cilinderinhoud 36 hp / 1498 cc. 44 hp / 1498 cc. 50 hp / 2434 cc.

Aantal cilinders / koeling
4 / vloeistof

4 / vloeistof met 
zelfreinigende radiator

Uitrusting Druksmering met tandwielpomp - Brandstoffilter met voorfilter - Lagedruk luchtfilter met zelfreinigende voorfilter

Tankinhoud 40 L

Eco-Drive™ systeem .
GEWICHT EN AFMETINGEN (machine, hoog lossen en bak)

Eigen gewicht 860 kg 920 kg 860 kg 920 kg 1300 kg 1120 kg

Lengte/Breedte/Hoogte* 280x125x186 [200] cm 300x125x202 cm 285x125x186 [200] cm

*met neergeklapte [opstaande ] ROPS

*met neergeklapte [opstaande ] ROPS
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MAAIDEK DUAL CUT® MULCHING MET UITWORP ACHTERAAN
Maaidek met drie messen in driehoeksopstelling en aandrijfriem zijn de naven van de messen onderhoudsvrij 
met conische lagers en oliebadsmering voor een langere levensduur. Dit is uniek op de markt. Verticaal 
positioneerbaar.

160 Dual Cut™ Maaidek - 3 messen

Maaidek met achteruitworp 130 - 2 schijven met intrekbare messen

Kenmerken

Werkbreedte

Totaalafmetingen (lengte/breedte/hoogte)

Maaihoogte regelbaar met een hendel

Gewicht

“INLINE” MAAIDEK MULCHING/ACHTERUITWORP 
Het mulchdek met achteruitworp Inline™ heeft 3 of 4 uitgelijnde en gesynchroniseerde lagers met 
een tandwielaandrijving in oliebad. Dit compact design wordt gekenmerkt door een kleinere overhang 
vooraan om de holtes en hobbels in het terrein beter te kunnen volgen. Met de handige hendel van het 
snelombouwsysteem Dual-Cut™ kan makkelijk worden gewisseld tussen maaien, mulchen en achteruitworp.

MULCHINGDEK MET ZIJ-UITWORP
Maaidek met uitzonderlijke prestaties, robuust en veilig, ook in moeilijke werkomstandigheden, 
en uitstekend op kwaliteitsvolle gazons. Maaiwerk met 2 schijven met dubbele schokbestendige 
uitwijkende messen.

Maaidek Inline™ 130 Inline™ 165 Inline™ 190 Inline™ Dual Cut™

130 cm 165 cm 185 cm

3 schijven met dubbele 
schokbestendige uitwijkende 
messen

4 schijven met dubbele schokbestendige 
uitwijkende messen

103/135/30 cm 105/165/30 cm 110/195/34 cm

van 2 tot 8 cm

120 Kg 190 kg 230 kg

160 cm

115/162/40 cm

van 3 tot 9 cm

200 kg

130 cm

103/152/32 cm

van 1 tot 9 cm

110 kg

Werkbreedte

Totaalafmetingen (lengte/breedte/hoogte)

Maaihoogte regelbaar met een hendel

Gewicht

Werkbreedte

Totaalafmetingen (lengte/breedte/hoogte)

Maaihoogte regelbaar met een hendel

Gewicht
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MAAIDEK MULCHING MET UITWORP ACHTERAAN
Maaidek met 3 messen en met transmissie V-riem en verticaal positioneerbaar.

MAAIDEK VOOR OPVANG BLADEREN
Met een speciale configuratie van het frame van dek is het de beste uitrusting 
voor het verzamelen van blad- en pijnnaalden.

Maaidek EOLO

130 cm

110/135/30 cm

120 kg

Werkbreedte

Totaalafmetingen (lengte/breedte/hoogte)

Gewicht

HAKSELAAR MET KLEPELS
Dit robuuste werktuig hakselt zowel gras als onkruid en struikgewas. Werkbreedte: 
120 (voor Turbo 1) of 150 cm (voor Turbo 2-4).

Hakselaar met klepels TEG 1200

Hakselaar met klepels TEG 1600

120 cm

138/150/48 cm

185 kg

150 cm

154/177/53 cm

240 kg

Werkbreedte

Totaalafmetingen (lengte/breedte/hoogte)

Gewicht

Werkbreedte

Totaalafmetingen (lengte/breedte/hoogte)

Gewicht

Maaidek 150 - 3 messen

150 cm

105/160/36 cm

van 3 tot 9 cm

185 kg

Werkbreedte

Totaalafmetingen (lengte/breedte/hoogte)

Maaihoogte regelbaar met een hendel

Gewicht
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KLEPELMAAIER MET OPVANG GF3x1 Plus SMART SYSTEM
De nieuwe klepelmaaier, volledig geproduceerd bij Gianni Ferrari, wordt zowel aangeraden voor het maaien 
van fijn gras (lepelmessen) als voor het reinigen van rustieke gebieden het hoog lang gras en struikgewas 
(Y-messen). Door toevoeging van verticale messen, gecombineerd met de vorige, wordt de grond tijdens 
de bewerkingen ook geverticuteerd. Drie werktypes met één enkel accessoire. 

GF3x1 Plus 140

GF3x1 Plus 160

135 cm

Kit met lepelmessen en kit met 
verticale messen (28 messen)

130/157/50 cm

van 0,5 tot 8 cm

280 kg

155 cm

Kit met lepelmessen en kit met 
verticale messen (50 messen)

130/180/50 cm

van 0,5 tot 8 cm

345 kg

Werkbreedte

Standaard meegeleverd

Totaalafmetingen (lengte/breedte/hoogte)

Maaihoogte regelbaar met een hendel

Gewicht

Werkbreedte

Standaard meegeleverd

Totaalafmetingen (lengte/breedte/hoogte)

Maaihoogte regelbaar met een hendel

Gewicht

TWEETRAPS VEEGMACHINE MET OPVANG
Uitstekende werktuig voor het reinigen van elk oppervlak, pleinen en trottoirs. Ideaal voor het opvangen 
van papier, bladeren en ander afval. Met hydraulische transmissie en dubbele borstels.

SMG 150

150 cm

60 cm

2 waterreservoirs van 100 I met 3 sproeikoppenvegen

135/150/32 cm

120 kg

Werkbreedte

Borstel diameter

Optie

Totaalafmetingen (lengte/breedte/hoogte)

Gewicht

EENTRAPS VEEGMACHINE MET OPVANG
Het ideale werktuig om bladeren, papier, blikjes en plastic flessen van elke bodem op te vegen.
Met 2 hydraulische motoren, gecombineerde plastic/stalen borstels en zijverschuiving zwevende borstels. 
De aanzuigbuis van de veegmachine kan zonder accessoire worden aangekoppeld (5 m lang). Exclusieve 
filter beperkt opwaaiend stof en afval tot een minimum. Zelfreinigend, aangedreven door hydraulische 
motor telkens wanneer de bak wordt leeg gemaakt, makkelijk wasbaar met water na het werk.

150 cm

60 cm

2 waterreservoirs van 100 I met 3 sproeikoppen,
2 wielen voor montage vooraan zodat u op grind kunt vegen

117/157/45 cm

125 kg

TS 150

Werkbreedte

Borstel diameter

Optie

Totaalafmetingen
(lengte/breedte/hoogte)

Gewicht
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ONKRUIDBORSTEL MET OPVANG
Borstel voor het uitstekend schoonmaken van trottoirs en randmuren. 2 soorten borstels: 
“Zwaar” met 32 strengen en “licht” met 76 strengen.

VEEGMACHINE VOOR KUNSTGRAS 
Voor het borstelen en reinigen van kunstgrasvelden met vulling van rubberen korrels en/
of zand. Ook geschikt voor het schoonmaken van atletiekbanen (tartanbanen).
Door de vibrerende zeef wordt het vuil afgevoerd naar de opvangbak terwijl het zand en 
de korrels terug op het terrein vallen. Hydraulische hoekregeling ± 30°.

Onkruidborstel met opvang

60 cm

60 cm

105/125/45 cm

110 kg

Werkbreedte

Borstel diameter

Totaalafmetingen (lengte/breedte/hoogte)

Gewicht

VEEGMACHINE VOOR KUNSTGRAS ZONDER VULLING

100 cm

50 cm

150/123/31 cm

98 kg

Werkbreedte

Borstel diameter

Totaalafmetingen (lengte/breedte/hoogte)

Gewicht

VEEGMACHINE VOOR KUNSTGRAS MET RUBBER EN ZAND VULLING

100 cm

50 cm

155/105/52 cm

124 kg

Werkbreedte

Borstel diameter

Totaalafmetingen (lengte/breedte/hoogte)

Gewicht

AANZUIGBUIS
Het kan in alle seizoenen worden gebruikt om droge bladeren, 
pijnboomnaalden, stuifmeel knopen gemakkelijk te stofzuigen.

Aanzuigbuis met polycarbonaat slang

500 cm

16 cm

10,5 kg

Lengte

Diameter

Gewicht
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Gianni Ferrari doet permanent onderzoek om haar producten te verbeteren. Daarom behoudt het bedrijf zich het recht voor de technische kenmerken 
en prestaties zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De afbeeldingen in deze brochure zijn niet bindend. De firma is niet aansprakelijk voor drukfouten.
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ZOUTSTROOIER
Kan zout, zand, steengruis, mest en korrels van diverse aard en met verschillend 
soortelijk gewicht strooien, met een nuttige breedte van voetpaden tot hele 
straten. De machine is vervaardigd uit corrosiewerend materiaal en bestaat uit 
een verdeler, een strooiplaat van roestvrij staal en een bak van polyethyleen.

Polaro zoutstrooier 110 170

110 L 170 L

van 80 tot 600 cm

60/50/108 cm 63/70/115 cm

40 kg 65 kg

SNEEUWSCHUIF
De sneeuwschuif kan hydraulisch worden opgetild en georiënteerd ± 30°. 
Dit maakt het gebruik van de Turbo ook in de winterperiode productief.

Sneeuwruimer met hydraulische oriëntering

175 cm

131/180/65 cm

150 kg

SNEEUWBLAZER
Tweetraps sneeuwblazer van 130 cm met hydraulische oriëntering en 
bescherming in plexiglas voor de bestuurder.

Tweetrapse sneeuwblazer met hydraulische oriëntering

130 cm

Voorruit in plexiglas

160/142/148 cm

160 kg

Werkbreedte

Totaalafmetingen (lengte/breedte/hoogte)

Gewicht

Werkbreedte

Optie

Totaalafmetingen (lengte/breedte/hoogte)

Gewicht

Inhoud

Strooibreedte

Totaalafmetingen (lengte/breedte/hoogte)

Gewicht
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