Met gepaste trots introduceren we de
geheel nieuwe Ariens ZENITH zero-turn
zitmaaier, de PROFESSIONELE keus!
Zenith zero-turn
GARANTIE¹
MOTOR
WIELAANDRIJVING
Maximale rijsnelheid
INHOUD BRANDSTOFTANK

2 jaar PRO - Levenslang maaidek & frame
KAWASAKI FX730 726cc
2 X Hydro Gear ZT 3200 met 28,6 mm assen
15 km/u vooruit - 9 km/u achteruit
23 liter

MAAIDEK
MAAIBREEDTE

152 cm

MAAISYSTEEM

Zij lossend, optie mulch

DIKTE MAAIDEK

4mm + 10mm stootrand versterkt rond lagerhuis

AANTAL MESSEN
MATERIAAL LAGERHUIS
MES-AS DIAMETER
AANDRIJVING MESSEN

3
Gesmeed aluminium
25,4 mm
V-snaar

MAAIDEK INSCHAKELING

Elektrisch

MAAIHOOGTE INSTELLING

Voetbediend

MAAIHOOGTE

2,5 - 12,7 cm

MAAIHOOGTE POSITIES

15

Wielen
voorwielen
achterwielen

33 x 17 cm
56 x 25,4 cm

BIJZONDERHEDEN
ROLBEUGEL
VEILIGHEIDSGORDEL
TREKHAAK
STOEL
URENTELLER

Ja, neerklapbaar
Ja
Optioneel
Comfortabele stoel met hoge rug, armsteunen en verstelling
Ja, met service indicator

maten en gewicht
GEWICHT
LENGTE
BREEDTE INCL. ZIJ-UITWORP
HOOGTE

437 kg
199,4 cm
191 cm
125 / 183 cm

accessoires
Mulchkit, verlichting, trekhaak, banenkit,
traktorprofielbanden,electrische maaidek lift

De Ariens Zenith combineert hoogwaardige functies
in elke centimeter van dit duurzame werkpaard. Bij dit
beproefde ontwerp, gebaseerd op kerncomponenten
van de Gravely Pro lijn, is geen detail over het
hoofd gezien om de hoogste niveaus van prestaties
en duurzaamheid te garanderen… prestaties die
professionele toepassingen vereisen. Alleen verhoogt
ZENITH de verwachtingen van stijl, comfort, snelheid
en precisie.

In de Ariens ZENITH Zero-Turn
zitmaaier vindt u passie,
innovatie, betrouwbaarheid,
focus op de gebruiker
en vakmanschap.

Maaidek
Uitgevoerd met een 4mm dik hardstalen maaidek
met 10 mm versteviging rond de spindels en 15
maaihoogtes van 38 tot 127mm. Met een diepte
van 14cm meer dan genoeg capaciteit ook voor de
zwaarste omstandigheden. Maaihoogte wordt door
voetheffing met instelbare veerondersteuning en
instelbare maaidek druk bedient. Optioneel kan een
mulchkit gemonteerd worden.
STOEL MET TRILLINGISSOLATIE
Zijn ultra-comfortabele, ergonomisch ontworpen
gevoerde stoel vermindert niet alleen de vermoeidheid van de gebruiker, het helpt ook schokken te
absorberen op oneffen terrein.
Frame
Het robuuste frame is gevormd uit dikwandige
stalen buis van 4 x 8 cm. Dit zorgt voor meer sterkte
en stabiliteit welke u niet vindt in een aan elkaar
geschroefd frame uit meerdere delen. Standaard
is het frame voorzien van meerdere ogen om de
machine veilig vast te kunnen zetten tijdens transport.
Motor
De hoogwaardige Kawasaki FX motoren zijn gebouwd
om de meest veeleisende toepassingen van een
POWER te voorzien. Met 3 jaar garantie voor professioneel gebruik en zonder uren beperking maken deze
motoren van de zwaarste klussen een lichte werk!
Banden
Uitgevoerd met extra grote en brede banden welke
met hun maat toonaangevend in zijn klasse zijn.
TRANSMISSIE
Deze professionele transmissie is gebouwd om seizoen na seizoen te presteren. De hoog rendement
zorgt voor een snelle controle in iedere situatie.
Standaard uitgevoerd met schokkleppen voor extra
bescherming van het systeem en externe oliefilter
voor eenvoudig onderhoud.
ROLBEUGEL
Gekeurde neerklapbare rolbeugel met veiligheidsgordel met oprolautomaat. De slimme rolbeugel is
in tegenstelling tot veel andere merken naar voren
gericht. Dit voorkomt dat laaghangende takken
richting gebruiker en machine worden getrokken.

