
FERRIS fűnyíró traktorok, a professzionális felhasználók igényei
     alapján, kifejezetten nehéz, intenzív, hosszan tartó valamint ipari
     környezetben történő munkavégzésre tervezve.

Mind alkatrészeit, részegységeit, mind a felépítését tekintve a
     FERRIS termékek túlmutatnak az eddig megismert és jelenleg is
     fellelhető kínálaton, hiszen egy egészen új dimenziót képviselnek a
     fűnyíró traktor piacon.

Melyek azok a jellemzők, amik kiemelkedővé, egyedivé teszik a
     FERRIS traktorokat?

     1. Szabadalmaztatott kerékfelfüggesztés
- megnövelt komfort érzet
  ► kevésbé fáradt gépkezelő
- simább haladás
- megnövekedett gép élettartam és termelékenység
- kontúr követési technika
  ► kiegyensúlyozott vágás
- minimális fék használat vízszintes talajon
  ► maximális tapadás

FERRIS fűnyíró traktorok független hátsó kerék felfüggesztéssel
- öntöttvas lengőkarok
- felhasználási módhoz állítható csillapítás és rugózás
- Monroe által tesztelt rugóstagok
- felület követő kialakítás: a vágó asztal követi az IS® alváz
  mozgását a kerékfelfüggesztésnek köszönhetően, a
  kerékfelfüggesztés követi a talaj egyenetlenségeit, mindez így
  sokkal jobb minőségű, kiegyensúlyozott vágást eredményez

A szabadalmaztatott kerékfelfüggesztés további előnyei:
- megnöveli a gép általános élettartamát
- védelem az egyenetlen talajtól
  ► megnövelt vágási sebesség
  ► optimalizált vágáskapacitást
  ► az elérhető teljesítmény teljes kihasználása
- a versenytársaktól teljesen eltérő vágórendszer

A szabadalmaztatott kerékfelfüggesztés hatása munkát végző
  gépkezelőre:
- jelentősen csökkenti a testre ható erőket, amelyek hát-, váll és
  nyakfájdalmakat okozhatnak
- elnyeli az ütközéseket és vibrációkat amelyek a gépkezelő
  fáradtságát eredményezik
- mindezek következtében csökken a gépkezelők betegség miatti
  szabadsága
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     2. iCD™ vágórendszer
- asszimetrikus vágóasztal kialakítás
- nagyobb távolság a vezető él és a vágókés között
- hatékonyabb vágás
  ► jobb vágás minőség  
- a fűszálak felegyenesítése
- lejtős orr kialakítás
- kevesebb kifújás
- iCD™ hátul kidobós, mulcsozó vágóasztal
  ► szögben álló lemezek, lefelé szorító erőhatás, támogatja a
      mulcsozás hatékonyságát, elősegíti a fű elosztását a vágóasztal
      alatt.
  Hátsó kidobás lehetősége adott, csavarral rögzített
  alkatrészek a könnyű átalakíthatóság érdekében.
  Kimondottan az európai piac igényei szerint tervezve.

     3. Mulcsozó vágókések
- dedikált FERRIS mulcsozó vágókések
- Európában tesztelve, európai használtra tervezve, gyártva
- különlegesen megmunkált mulcsozó kés, "visszafordító és
  vágóél"

     4. Ékszíjak, ékszíjtárcsák
- acéllemezből, egy darabból préselt ékszíjtárcsák
- nincsen szegecselt vagy csavarozott ékszíjtárcsa
- nagy méretű ékszíjtárcsák
  ► ennek köszönhetően nem károsodik idő előtt az ékszíj
- alacsonyabb fordulatszám
- megnövelt csapágy élettartam
- ékszíjtárcsa burkolat a szennyeződések ellen

     5. Vágókés agyak
- felülről zsírozható
- könnyen hozzáférhető
- a karbantartáshoz nem szükséges felemelni a vágóasztalt
- légnyomásos ventilláció
- megmunkált vágótengelyek
- eredeti USA-ban gyártott csapágyakkal szerelve

     6. Marbain® vágókések
- Fisher Barton Group által gyártott, szabadalmaztatott, egyedi
  vágókések
- ötvözött acél vágókések, magas minőségű hőkezeléssel gyártva
  ► megnövelt ellenállás és keménység (52 RC extrém magas
      keménység)
- 6,35 mm-es vágókés vastagság
- lekerekített végű vágókés kialakítás
  ► ennek köszönhetően a vágókés vágás szélessége élezés után is
      az eredeti marad
  - a versenytársakéhoz képest többször élezhető vágókések
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     7. Vágóasztal kialakítás
- teljes szélességében dupla fedelű vágóasztal
- visszahajtott lemezek az éleknél a nagyobb ellenálló
  képesség érdekében
- 4,6 mm vastag lemezből készül, 12,7 mm hegesztett
  merevítő lemezek, 17,3 mm széles oldalfal
- alacsony, 5 mm-es vágókés távolság
  ► ennek eredménye a levágott fű maximális vákuumos felemelése
- nagyméretű 30 mm-es vágókés átfedés
- szilárd vágóasztal függesztő rendszer
- L alakú vágóasztal függesztő
- alsó oldalon három oldalról hegesztett rögzítő fülek, felül két
  oldalról hegesztett rögzítő fülek
- külön-külön állítható vágóasztal függesztő szemek
- finom állítási lehetőség az állítócsavar segítségével
- könnyen eltávolítható vágóasztal felső burkolat
- szerszám nélkül megoldható a késagyak zsírzása
- vezetőgörgőkkel ellátva
- IS® felfüggesztés egyben meggátolja, hogy a vágóasztal a
  földdel érintkezzen

     8. Vágóasztal emelő rendszer
- lábbal vezérelhető
- gyorsan aktiválható
- szállítási helyzetben rögzíthető
- a gépkezelő könnyen irányíthatja a vágás magasság állítását
- rugós előfeszítés a kisebb ellenállás érdekében

     9. Vágásmagasság állítás
- csappal állítható vágás magasság
- a gépkezelő mellett elhelyezve
- 6 mm-es lépésekben állítható
- könnyen leolvasható

     10. Hidraulikus meghajtás
- magasan elhelyezett kiegyenlítő tartályok
- burkolt, magasnyomású csövek
- a hűtőventillátorok a hidraulika szivattyúk és a hidromotorok
  tetején vannak elhelyezve
- nagyteljesítményű hidromotorok dob vagy tárcsafékkel

     11. Bukókeret
- hivatalosan minősített
- tartalmazza a gépkezelő biztonsági övét is
- modell információk leolvashatók
- egyedi azonosító számmal rendelkezik
- a biztonsági előírásoknak megfelel
- alapfelszereltség minden Zero fordulókörös modellnél
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     12. Alváz
- 6 mm vastag zártszelvényből gyártva
- nincs szükség az alváz elhajlására a kerekek talajon történő
  tartásához
- IS® felfüggesztés felveszi a talaj egyenetlenségeit és
  garantálja a megfelelő tapadást

     13. Üzemanyagtartályok
- polyethilén 6 mm vastag üzemanyagtartályok, egy darabból
  gyártva
- nagy kapacitás, nagy méretű betöltő nyílás
- üzemanyagszint mérővel ellátva
- viton tömítések, UV és üzemanyag álló
- integrált vezérlőpult
- felül elhelyezett betöltő nyílás a benzines modelleknél
- alul elhelyezett betöltő nyílás a dízel modelleknél

     14. Elektromos rendszer
- az elektromos vezetékek műanyag védőcsővel vannak ellátva,
  a sérülések elkerülésének érdekében
- erős védelem minden területen
- a rendszer burkolata könnyen felnyitható az egyszerű hozzáférés
  és karbantartás érdekében
- beépített kiegészítő csatlakozó
- minden elektromos eszköznél külön test és áramszál
- beépített 20 Amperes biztosíték
- kapcsoló előkészítés a vezérlőpultban

     15. A legjobb összetevők
- motorok: Briggs & Stratton, Caterpillar Diesel Power, Yanmar
- felfüggesztés: Monroe
- meghajtás: Hydro-Gear, Parker
- tengelykapcsolók: Warner Electric
- ékszíjak: Carlisle
- kések: The Fisher Barton Group
- olajak: Castrol, Mobil
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