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De firma Gianni Ferrari doet permanent onderzoek om zijn producten te verbeteren. Daarom behoudt ze zich het recht voor de technische kenmerken en prestaties die in deze brochure zijn 

gedrukt zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De afbeeldingen in deze brochure zijn niet bindend. De firma is niet aansprakelijk voor drukfouten.
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TECHNISCHE GEGEVENS

AANBOUWWERKTUIGEN

Model Turbo Z 223 Turbo Z 322 D
Motor
Brandstof Benzine Diesel
Model Vanguard V-Twin 386400 Kubota D902
Vermogen / Cilinderinhoud 23 pk / 627 cc 22 pk / 898 cc
Aantal cilinders / Koeling 2 / Lucht 3 / Vloeistof
Uitrusting Druksmering met tandwielpomp – cycloon luchtfilter met zelfreinigende voorfilter – brandstoffilter (diesel)
Brandstoftank capaciteit 43 L 43 L
Hydrostatische transmissie
Wielaandrijving 2WD 2WD
Type transmissie Twee compacte hydrostatische transmissies met externe filter
Maximum snelheid vooruit 13 km/h 13 km/h
Besturing 2 afzonderlijke hendels voor de rijrichting, 1 hendel voor de snelheid en om de machine te stoppen. Nuldraaicirkel
Remmen Hydrostatische bedrijfsrem. Mechanische parkeerrem op de hydrostatische transmissie
Wielen / Banden
Gazon voorbanden 20 x 10.00 - 8 20 x 10.00 - 8
Klauwbanden vooraan (optioneel) 21 x 11.00 - 8 21 x 11.00 - 8
Dubbele zwenkwielen achter 
(optie)

13 x 5.00 - 6 13 x 5.00 - 6

Pendelende achteras (optie) 13 x 5.00 - 6 13 x 5.00 - 6
Aftakas
Type / Aandrijving Mechanisch, met cardanas / Elektrische bediening met knop (elektromagnetische koppeling)
Fronthef
Type – Hydraulisch, met twee hefarmen
Elektrisch systeem
Accu 12 V / 50 Ah – met batterijschakelaar 12 V / 60 Ah – met batterijschakelaar
Veiligheidssensoren EEC Europese norm / ISO EEC Europese norm / ISO
Standaarduitrusting Urenteller Urenteller – temperatuur koelvloeistof
Controlelampjes en alarmen Motoroliedruk lampje – parkeerrem Motoroliedruk lampje – temperatuur koelvloeistof – alternator storing – 

ontstekingskaars – parkeerrem
Gewicht en afmetingen (alleen machine, basisversie)
Ledig gewicht 325 kg 440 kg
Lengte / Breedte / Hoogte 160 x 102 x 105 cm 170 x 112 x 119* cm
* Zonder ROPS Beschikbaarheid van modellen, versies en uitrusting kan variëren per land.

Mulching / achteruitworp maaidek 
Maaibreedte / aantal messen 112 cm / 3 messen 112 cm / 3 messen
Maaihoogte verstelling Elektrisch, vanop de bestuurderspost. Traploos van 1 tot 9 cm Hydraulisch, vanop de bestuurderspost. Traploos van 1 tot 9 cm
Vertikale positie Elektrisch Hydraulisch
Gewicht 75 kg 75 kg
Dual-Cut™ mulching / achteruitworp maaidek 
Maaibreedte / aantal messen 132 cm / 3 messen 132 cm / 3 messen
Maaihoogte verstelling Elektrisch, vanop de bestuurderspost. Traploos van 1 tot 9 cm Hydraulisch, vanop de bestuurderspost. Traploos van 1 tot 9 cm
Vertikale positie Electrisch Hydraulisch
Gewicht 134 kg 134 kg
Zijuitworp maaidek 
Maaibreedte / aantal messen – 150 cm / 3 messen
Maaihoogte verstelling – Snelle omschakeling van 2 cm tot 8 cm dankzij SA™ systeem
Vertikale positie – Hydraulisch
Gewicht – 140 kg
Klepelmaaier
Maaibreedte / rotor 110 cm / 48 klepels (24 paar) 110 cm / 48 klepels (24 paar) 135 cm / 56 klepels (28 paar)
Maaihoogte verstelling 2 ÷ 8 cm 2 ÷ 8 cm 2 ÷ 8 cm
Gewicht 144 kg 144 kg 158 kg
Gazonbeluchter / verticuteermachine
Werkbreedte / rotor 100 cm / 28 mobiele messen 100 cm / 28 mobiele messen
Gewicht 134 kg 134 kg
Sneeuwschuif
Werkbreedte / hoekregeling 130 cm / ± 30°, mechanisch 130 cm / ± 30°, hydraulisch
Gewicht 80 kg 80 kg
Sneeuwfrees
Type / werkbreedte Tweetraps / 110 cm Tweetraps / 110 cm
Gewicht 140 kg 140 kg



TMDual-Cut
Turbo Z 322 D

Turbo Z 223

MULCHING ACHTERUITWORP

De Turbo Z is een machine met draaicirkel nul (ZTR, 
Zero Turning Radius). Dankzij de twee afzonderlijke 
hydrostatische transmissies op de aangedreven wielen 
kan de machine rond zijn as draaien voor maximale 
wendbaarheid.
Omdat de machine zo compact is, kan ze vlot langs 
bomen, bloemperken en struiken, in kleine tuinen en 
door smalle doorgangen rijden. 
De gebruiksvriendelijke Turbo Z vereist weinig ingrepen 
van de bestuurder en vermindert de manuele afwerking. 
De hoge snelheid vooruit (tot 13 km/u) garandeert een 
hoge productiviteit per uur.
Met de dubbele brandstoftank, die een inhoud van 
meer dan 40 liter heeft, kunt u langer werken (tot 10 
uur) zonder bij te tanken.
De krachtige dieselmotor met 3 cilinders heeft een 
hoog rendement, levert superieure prestaties en 
verlaagt de bedrijfskosten.

Enorm wendbaar en efficiënt

Mulching / achteruitworp maaidek
De Turbo Z heeft een opgehangen mulching / achteruitworp maaidek dat de golvingen van 
het terrein automatisch volgt voor een nauwkeuriger maaibeeld. 
De wielen van het frame zijn uitgerust met volrubber banden die niet lek kunnen raken. 
De maaihoogte wordt traploos geregeld met een handige drukknop vanop de 
bestuurderspost. Met dezelfde knop zet u het maaidek moeiteloos verticaal voor reiniging 
en makkelijk onderhoud of om de machine kleiner te maken voor transport of berging.

• Robuuste grasmaaier met een maaibreedte van 112 cm voor uitzonderlijke prestaties. 
Het bijzonder diepe maaidek bestaat uit geperst plaatstaal zonder opzetstukken. 
De binnenkant van het maaidek is dus helemaal glad en afgerond voor een optimale 
luchtstroom. Het mulchdek wordt dankzij een speciaal systeem met platen zonder 
gereedschap snel omgebouwd tot achteruitworp. 

• De Dual-Cut™ 132 cm is een maaidek met versterkte voorzijde die kan worden vervangen 
als hij versleten is. De maaier is uitgerust met een makkelijk en snel ombouwsysteem. 
Met een handige hendel zet u de machine in een handomdraai in de stand maaien, 
mulchen of achteruitworp. Een anti-schok ontgrendelingssysteem beschermt het systeem 
in geval van schok.

Rijcomfort
Met de 3 hendels (2 hendels om de rijrichting 
te selecteren en 1 hendel om de snelheid 
te kiezen) kunt u met minimale inspanning 
nauwkeurig werken. Het instrumentenpaneel 
aan de rechterkant is handig en overzichtelijk. 
De Turbo Z is standaard uitgevoerd met 
een comfortabele voorgevormde, in lengte 
verstelbare bestuurderszitting. 
Op aanvraag is de machine ook beschikbaar 
met een supercomfortabele Grammer stoel 
met lendensteun, hoofdsteun en regelbare 
armleuningen en vering. Ook verkrijgbaar met 
verwarmde stoel (optie).

Totale toegankelijkheid
Alle onderdelen die regelmatig moeten 
worden geïnspecteerd, zijn makkelijk 
bereikbaar. Het regelmatig onderhoud 
en het aantal smeerpunten zijn tot een 
minimum beperkt.

FRONTMAAIDEK
• Mooier maaibeeld omdat het gras niet wordt platgedrukt voor het gemaaid wordt

• Beter zicht en groter bedieningscomfort voor de bestuurder 
• Uitzonderlijk wendbaar, maait op plaatsen die met een centraal geplaatst 
maaiwerk onbereikbaar zijn
• Volgt de glooiingen van het terrein voor een nauwkeuriger maaibeeld
• Makkelijker onderhoud, verticale positie voor makkelijk onderhoud en betere 

reiniging

Klepelmaaier
Hij is zowel geschikt om 
delicate grasperken te 
maaien als om ruwer terrein 
vrij te maken en kreupelhout 
op te ruimen. Verkrijgbaar 
met een werkbreedte van 
110 of 135 cm (alleen in 
dieseluitvoering).

Maaidek met 
zij-uitworp
Met een werkbreedte van 
150 cm is dit een uiterst 
productief dek dat ideaal is 
om grote open terreinen te 
maaien. Alleen beschikbaar 
voor dieselmachines.

Legt in korte tijd vele 
kilometers af. Deze machine 
wordt aanbevolen om het 
mos te verwijderen dat 
ontstaat door grassnippers 
en om het gazon in orde te 
brengen als er moet worden 
bijgezaaid.

Gazonbeluchter / 
verticuteermachine

Sneeuwschuif
Met een sneeuwschaaf van 
130 cm is de Turbo Z ook 
heel de winter door nuttig 
en productief.

Sneeuwfrees
Tweetraps sneeuwblazer 
van 110 cm. Kan met een 
scherm in plexiglas worden 
uitgerust om de bestuurder 
te beschermen (optie).

Aftakas en hydraulische hef
De aftakas wordt bediend met een drukknop die een 
robuuste elektromagnetische koppeling aanstuurt. 
De koppeling kan worden bijgeregeld zodat de machine 
op lange termijn even efficiënt blijft. De veiligheidsrem om 
de aftakas te stoppen is in het systeem ingebouwd.
De krachtoverbrenging van de motor op het werktuig 
vooraan verloopt via een cardanas. Dit systeem is 
efficiënter en betrouwbaarder dan een traditionele 
transmissie met aandrijfriem.
De dieselversie is ook uitgerust met een handige 
hydraulische fronthef waarmee de machine over 
stoepranden en andere obstakels kan rijden door 
gewoon op een knop te drukken.

Pendelende achteras om 
de machine makkelijker 
over twee rijplanken in 
en uit een bestelwagen 
of op en af een 
aanhangwagen te rijden. 
Optie.

Twee achterwielen vlak 
naast elkaar voor minder 
druk op de grasmat en 
grotere wendbaarheid.

Banden onder lage 
druk met visgraatprofiel 
(optie) garanderen 
maximale grip zelfs 
in de moeilijkste 
omstandigheden.

Wielen


