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Book en 
demo!

Enestående køre- og arbejdsglæde 
med en unik IS® affjedring
Ferris har udviklet et unikt affjedringssystem IS®, som er en helt særlig egenskab, der 
løfter Ferris over de kon kurrerende mærker.
IS® affjedringen reducerer vibrations- og terrænpåvirkningen så meget, at fører-
komforten er helt enestående og formindsker risikoen for skader markant hos føreren.

Book en 
demo!

De store fordele: 
En ekstrem høj førerkomfort,  
fordi stød og vibrationer reduceres.

Større kapacitet og klippehastighed  
Du kan uden gener sætte farten op og  
udnytte motorens kapacitet fuldt ud.

Længere levetid for maskinen 
Maskinen udsættes for færre stød.

Ensartet klippehøjde  
Klippebordet altid følger terrænet.

Affjedringen  
øger komforten 

ved at absorbere stød og 
vibrationer fra terræn og 

maskine.

2 + 2 års garanti på 
maskinen
Når du køber en Ferris klipper, ydes 
der 2 års garanti uanset timeantal. 
Kører du mindre end 500 timer på 
 4 år, ydes der 4 års garanti.

Garanti på affjedringen
Der ydes 4 års garanti uanset timeantal 
på det unikke IS® affjedringssystem.
Denne garanti giver dig sammen med  
Ferris 2 + 2  års garantien en udvidet 
garanti for et produkt i høj kvalitet!
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Komfort
Den nye generation af patenteret IS® uafhængig 4-hjuls- 
affjedring

Motor B&S Commercial serie 27 hk V-twin med cyklonluftfilter

Transmission Hydro Gear® Commercial ZT 3400

Klipper 132 cm iCD™ klipper med bagudkast og mulchkit

Klippehøjde Fra 25 til 127 mm

Kapacitet Op til 16.000 km2/t.

Hastighed Op til 16 km/t.

Ekstraudstyr
Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, 
vogntræk, komfortsæde med høj ryg og støtteben for nem 
vedligeholdelse

NYHED Ferris ZT 800 IS® 

Ny klipper med helt  
ny affjedring
Den næste generation af uafhængig affjedring er klar på Ferris 
ZT 800 IS. Overlegen komfort og øget kapacitet giver glæde 
i arbejdsmiljøet og på bundlinjen.  Det nye affjedringssystem 
reagerer på det mest ubarmhjertige terræn med sikker kontrol 
og stor nøjagtighed. 

Kr. 69.900,-  Leasingydelse* 972,- kr./md.

En affjedret fornøjelse
Affjedringssystemet gør det muligt for 
hvert hjul at bevæge sig op og ned uaf-
hængigt. Det sikrer altid ens klippehøjde 
uafhængigt af affjedringen.

Overholder ISO 5395.
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Ferris ZT 400 IS® 

3-i-1-klipper er perfekt til 
det danske vejr
Et ‘Triple Mower’ klippeskjold giver ZT 400 IS® mulighed for 
både mulching, sideudkast og bagudkast. 
Det giver en effektiv flek si     bi litet, når græsset både kan være 
tørt, vådt og langt. 

Komfort Patenteret IS© 4-hjuls-affjedring

Motor B&S Commercial serie 23 hk V-twin med cyklonluftfilter 

Transmission Hydro Gear® Commercial ZT 3100 

Klipper
122 cm 3-i-1-klipper med bagudkast, mulching og  
sideudkast 

Klippehøjde Fra 25 til 127 mm

Kapacitet Op til 10.000 m2/t.

Hastighed Op til 13 km/t.

Ekstraudstyr
Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, 
vogntræk, komfortsæde med høj ryg og støtteben for nem 
vedligeholdelse

Grøn pris kr. 49.900,-  Leasingydelse* 694,- kr./md.  

Få mere info på www.mi.dk/zt400

Bagudkast

Mulching

Sideudkast
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Komfort Patenteret IS® 4-hjuls-affjedring

Motor B&S Commercial serie 25 hk V-twin med cyklonluftfilter

Transmission Hydro Gear® Commercial ZT 3400

Klipper 112 cm iCD™ klipper med bagudkast og mulchkit

Klippehøjde Fra 25 til 127 mm

Kapacitet Op til 9.000 m2/t.

Hastighed Op til 14 km/t.

Ekstraudstyr
Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, 
vogntræk, komfortsæde med høj ryg og støtteben for nem 
vedligeholdelse

Ferris ZT 600 IS® 

Professionel og kompakt
Zero Turn klipper
Lad dig ikke narre af de kompakte størrelser. Ferris ZT 600 IS® 
kan med sin store manøvredygtighed klippe, hvor pladsen er 
trang. 
Klipperen er fyldt med funktioner, der giver dig maksimal 
produktivitet. Den har en helt særlig komfort og ydelse, som 
ingen andre i denne klasse.

Kr. 63.900,-  Leasingydelse* 889,- kr./md.

Få mere info på www.mi.dk/zt600

En affjedret fornøjelse
Ferris klipperne er udstyret med det unikke 
IS® affjedringssystem, som absorberer stød 
og vibrationer. 

Power til  
krævende 
forhold
B&S Commercial-motoren er bygget til 
zero turn maskiner med et effektivt 5-trins-
cyklon luftfilter. V-Twin giver en overlegen 
ydelse og lang levetid.
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Miljøvenlig motor
Ferris ZT 2600 IS® er udstyret  
med det nyeste inden for miljømotor-
teknologi og opfylder Stage 5 miljøkravene. 
Kravene trådte i kraft januar 2019.

Ferris ZT 2600 IS® 

Græsklipperen med de mest 
miljøvenlige hk
Denne ZT 2600 IS® klipper lever op til Stage 5 miljøkravene,  
som træder i kraft i 2019. Den miljøvenlige motor har et lavere 
C02-udslip, et lavt brændstofforbrug, lavere vibrationer og er 
mere støjsvag. 

Komfort Patenteret IS® uafhængig 4-hjuls-affjedring

Motor
Miljøvenlig Yanmar 3-cylindret dieselmotor 24 hk, 993 ccm og 
dobbelt luftfilter. Den opfylder de nye, europæiske miljøkrav 
(Stage 5), som træder i kraft i jan. 2019.

Transmission Hydro Gear® Commercial ZT 4400

Klipper 132 cm eller 155 cm iCDTM klipper med bagudkast og mulchkit

Klippehøjde Fra 25 til 127 mm

Kapacitet 22.000 m2/t.

Hastighed 18 km/t.

Ekstraudstyr
Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, 
vogntræk,og støtteben for nem vedligeholdelse

Med 132 cm klipper kr. 129.900,-  Leasingydelse* 1.807,- kr./md. 

Grøn pris med 155 cm klipper kr. 119.900,- Leasingydelse* 1.654,- kr./md.   
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Anlægsgartner og arbejdsmiljørepræsentant Jens Høgh fra Assens Kommune er slet ikke i 
tvivl om, at kommunens tre Ferris IS 2600Z klippere er langt det bedste valg både med  
hensyn til arbejdsmiljø og kapacitet. 

Valget af tre nye plæneklippere til Assens Kommune kunne ikke 
have været bedre.

- Siden begyndelsen af maj 2018 har vi klippet græs med tre nye 
Ferris IS 2600Z. De kan slet ikke sammenlignes med dem, vi hav-
de før. - Og vi var overhovedet ikke i tvivl om, at de var det bedste 
valg efter en omhyggelig proces, hvor både ledelse, sikkerheds-
gruppe og medarbejdere var inddraget fra starten.Det konstaterer 
Jens Høgh, sikkerhedsrepræsentant og anlægsgartner i den 
grønne afdeling hos entreprenørgården i Assens Kommune.

Godt arbejdsmiljø var vigtig
Søgningen efter nye klippere startede på Have & Landskab ud-
stillingen samt Maskiner under Broen i 2017. Efterfølgende blev 
der spurgt ind til fire mærker, hvorefter alle kort blev prøvekørt.

- To af dem udtog vi til længere prøvekørsel. Og Ferris var helt 
klart af en anden kaliber end det andet udvalgte mærke, kon-
staterer Jens Høgh. I udvælgelsen, som medarbejderne deltog 
aktivt i, blev der lagt meget vægt på arbejdsmiljø.

- Vi lavede endvidere en kortfattet APV, som vil være medvirkende 
til, hvad udfaldet af næste indkøbsproces bliver, siger han. Godt 
arbejdsmiljø vægtede nemlig højt. - Os tre, der især kører med 
vores Ferris, skal jo sidde på dem otte timer om dagen i sæ-
sonen, påpeger han.

De nye Ferris IS 2600Z er simpelthen så meget bedre end kom-
munens tidligere maskiner, at de efter Jens Høghs mening slet 
ikke kan sammenlignes ikke mindst på grund af den helt unikke 
affjedring de er udstyret med.

Meget højere kapacitet
Når arbejdsmiljøet er på plads, er der en række andre vigtige 
egenskaber, som også skal være i top. Det gælder ikke mindst 
høj kapacitet, så der kan slås meget græs i løbet af en arbejdsdag.

I forbindelse med købet af de tre klippere blev der også bestilt en 
del ekstraudstyr for både at få bedre komfort, betjening og sik-
kerhed.

- Vi kunne dog godt have tænkt os sæder med varme og lidt 
mere lyddæmpning, end vi har nu, mener han.

Men det ændrer ikke ved, at når der snart skal købes større 
plæneklippere til de større arealer, kommer de store Ferris klip-
pere med i overvejelserne.

” - Mit bud er, at vi har fået op til halvanden 
gang større kapacitet med Ferris, end vi havde 
med de tidligere klippere.

Ferris bedst af fire

interview

Jens Høgh er særdeles 
godt tilfreds med valget af 
Ferris IS 2600Z til klipning 
af de mindre græsarealer i 
kommunen.
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Komfort Patenteret IS® uafhængig 4-hjuls-affjedring

Motor
B&S Vanguard EFI 810, 28 hk V-twin på 810 ccm med elek-
tronisk benzinindsprøjtning og oilguard system

Transmission Hydro Gear® Commercial ZT 4400

Klipper
132 eller 155 cm 3-i-1-klipper med bagudkast, mulching og 
sideudkast

Klippehøjde Fra 25 til 127 mm

Kapacitet Op til 22.000 m2/t

Hastighed Op til 18 km/t.

Ekstraudstyr
Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, 
vogntræk, komfortsæde med høj ryg og støtteben for nem 
vedligeholdelse

NYHED Ferris ZT 2100 IS® 

Økonomi og miljø med 
3-i-1-klipper
ZT 2100 IS® har alt, hvad du kan ønske dig: En kraftfuld motor 
med elektronisk styret benzinindsprøjtning og en enestående 
IS® affjedring.  Den nye 3-i-1-klipper giver et perfekte resultat i 
al slags vejr og sikrer en høj klippekapacitet.

Få mere info på www.mi.dk/zt2100

Bagudkast

Mulching

Sideudkast

Med 132 cm klipper kr. 89.900,-  Leasingydelse* 1.250,- kr./md. 

Med 155 cm klipper kr. 94.900,-  Leasingydelse* 1.320,- kr./md.

8

http://www.mi.dk/produkter/41/zero-turn-graesklippere/ferris-zt-2100-zero-turn-graesklipper


Komfort Patenteret IS® uafhængig 4-hjuls-affjedring

Motor
B&S Vanguard Big Block EFI, 37 hk V-twin på 993 ccm med 
elektronisk benzinindsprøjtning og oilguard system

Transmission Hydro Gear® Commercial ZT 5400

Klipper 183 cm iCD™ klipper med bagudkast og mulchkit

Klippehøjde Fra 25 til 152 mm 

Kapacitet Op til 29.000 m2/t.

Hastighed Op til 20 km/t.

Ekstraudstyr
Punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, hydraulisk løft og  
vogntræk 

Ferris ZT 3200 IS® 

Klipper i særklasse med  
imponerende motorkraft
ZT 3200 IS® er RÅ power, RÅ ydeevne og RÅ komfort i egen  
særklasse med den nyeste teknologi!
De imponerende hestekræfter og den stærke transmission  
klarer selv det mest krævende landskab i en fart. Den paten- 
 te rede affjedring øger komforten og ydelsen samt gør det både 
sjovere og nemmere at klippe græs.

kr. 119.900,-  Leasingydelse* 1.654,- kr./md.

Få mere info på www.mi.dk/zt3200

Høj ydeevne med 
økonomisk brændstofforbrug
En intelligent Vanguard Big Block EFI motor 
tilpasser selv brændstofmængden og leve-
rer optimal kraft. Den kræver et minimum af 
vedligeholdelse - serviceintervallet mellem 
olieskift er 500 timer.
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Ultimativ maskine med en  
unik affjedring
Den unikke affjedring skaber  
komfort i særklasse. 

Ferris ZT 5100 IS® 

Den ultimative ZT klipper!
ZT 5100 IS® serien er en af de største Zero Turn klippere.  
Den har en imponerende komfort og kapacitet. De mange  
heste kræfter og den stærke transmission klarer selv det  
mest kræ vende land skab. 
Når det gælder professionelle græsklippere og stor ydelse,  
er ZT 5100 IS® den helt ultimative maskine.

Komfort Patenteret IS© uafhængig 4-hjuls-affjedring

Motor
Caterpillar 3-cylindret dieselmotor på 36 hk og 1.500 ccm  
og dobbelt luftfilter

Transmission
Hydro Gear® PW pumper og Parker TG0335 hjulmotorer med 
oliekøler

Klipper 155 cm eller 183 cm iCD™ klipper med bagudkast og mulchkit

Klippehøjde Fra 25 til 152 mm

Kapacitet 29.000 m2/t.

Hastighed 20 km/t.

Ekstraudstyr
Punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntræk og støtteben 
for nem vedligeholdelse

Rå power
Caterpillar diesel-
motor til de krævende 
opgaver med et højt 
drejningsmoment på 
79 Nm.

Få mere info på www.mi.dk/zt5100

Med 155 cm klipper kr. 193.800,- Leasingydelse* 2.716,- kr./md.

Med 183 cm klipper kr. 198.800,- Leasingydelse* 2.763,- kr./md.
(begrænset antal)

10

http://www.mi.dk/produkter/41/zero-turn-graesklippere/ferris-zt-5100-zero-turn-graesklipper-med-dieselmotor


Med 91 cm klipper kr. 61.900,- Leasingydelse* 861,- kr./md.

Med 122 cm klipper kr. 66.900,- Leasingydelse* 930,- kr./md.

Ferris SRS IS®

Træd op og få det store 
overblik
Ferris SRS IS® er fyldt med innovative funktioner, og uanset  
om arealet er stort eller småt, giver klipperen dig optimal  
alsidighed. Nem læsning, stor kapacitet og lave omkostninger 
med kun én maskine! 
Maskinen hvor man har et fantastisk overblik over klippebordet, 
og hvor af- og påstigning sker nemt.

Komfort Patenteret IS® uafhængig førerplatform  

Motor Kawasaki® FX600V 19 eller 22 hk V-twin

Transmission Hydro Gear® Commercial ZT 3400

Klipper 91 eller 122 cm iCD™ klipper med bagudkast og mulchkit

Klippehøjde Fra 25 til 152 mm 

Kapacitet 10.000 m2/t.

Hastighed 12,8 km/t.

Ekstraudstyr Punkteringsfrie forhjul

Affjedret komfort
Førerplatformen er affjedret og kan juste res, 
så den tilpasses chaufføren. Det giver dig 
maksimal komfort under arbejde.

Nem at læsse
Den kompakte maskine er nem at læsse på 
traileren, når du skal videre til næste job.  

Få mere info på www.mi.dk/srs
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Ekstraudstyr til din Ferris-klipper

Støtteben til hurtig service
Der er nem adgang for service med dette originale 
Ferris støtteben. Løftehøjde op til 440 mm.

kr. 2.995,-

Lovpligtigt lyskit
Når der køres med græs klipper på offentlige områder, skal 
den gældende lovgivning om påbudte lygter overholdes.

Dette lyskit indeholder 2 stk. bliklys,  
2 stk. fremadrettede, hvide LED-lygter,  
2 stk. bagudvendte, røde LED-lygter,  
4 stk. LED-blitzlys, horn og kontrolboks.  
Alle lygter er CE-mærkede.

kr. 14.900,-

TM

Når der køres med græs klipper på offentlige områder, dvs. 
veje, stier, skovveje mv. er der forskellige forskrif ter, der skal 
overholdes med hensyn til plæneklipperens indretning m.m.

Hvor færdselsloven gælder, kræves kørekort. De påbudte 
lygter skal kunne holdes tændt, uanset om motoren er 
standset.

På offentlige veje mm. skal klipperen være udstyret med:

• 2 fremadrettede lygter, der ikke blænder og som 
oplyser vejen mindst 30 m foran køretøjet

• 2 fremadrettede, hvide positionslygter

• 2 bagudrettede, røde baglygter, som kan ses  
på 300 m afstand uden at blænde

• 2 blinklys i hhv. venstre og højre side

• Horn og en rød trekant, der er bagudrettet

(Kilde: Trafikstyrelsen)

Kører du lovligt med din klipper på offentlige veje?
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Alle priser er ekscl. moms og gælder, så længe lager haves eller til 01.09.2019. Der tages forbehold for udsolgte varer, manglende leverancer samt tryk- og billedfejl.  
Billeder kan være vist med ekstraudstyr.

Book en gratis demo

Klik her for at se resten af det grønne magasin...

Vi anbefaler dig altid at tage en prøvetur, inden du køber nye 
maskiner: Helst i det område hvor maskinen skal bruges, så 
du er sikker på, at stabili teten, trækkraften og komforten lever 
op til lige netop din hverdag.

Book en gratis demo hos din lokale have- og  
parkforhandler eller kontakt MI have & parkteamet  
på tlf. 76 40 86 85.

Find din nærmeste forhandler på www.mi.dk/forhandlere

http://kataloger.mi.dk/Have_Park_brochurer/det-groenne-magasin-sommer-2019/?page=12
http://www.mi.dk/forhandlere

