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TURBOGRASS

  DRAAICIRKEL
 NUL 

Turbograss, de historische voorloper van het hele gamma met opvangbak van Gianni Ferrari, is een 
multifunctionele machine die voor alle seizoenen geschikt is, ideaal om gras te maaien en gras, bladeren, 

papierresten en afval van om het welke aard op te vangen.
Met een effectief rendement tot 8.000 m2/uur en een onberispelijke maai- en opvangkwaliteit, staat 

deze machine in de hele wereld befaamd om haar ontzettende wendbaarheid.

Het innovatieve systeem met dubbele hydrostatische transmissie en de compacte afmetingen liggen aan 
de grondslag van de wendbaarheid van deze machine met draaicirkel nul (ZTR).

 / Extreme snelheid op verschillende soorten terreinen, voor een grote productie-efficiëntie
 / Bijzonder handig tussen bomen, struiken, bloemperken en in smalle doorgangen in parken en tuinen
 / Geen stilstandtijd wegens manoeuvres
 / Geen handmatige afwerking meer: geoptimaliseerde werktijd
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  MAAIWERK 
Het revolutionaire, frontale maaidek RCA, beschikbaar in een breedte van 110 of 130 cm, verzekert 
een maaikwaliteit die volledig identiek is als bij een kooimaaier met ronddraaiende messen. Dankzij de 
zwevende werking kunt u ook op moeilijk, onregelmatig en hellend terrein probleemloos werken.
De maaimachine is voorzien van 2 schijven met intrekbare messen en maakt gebruik van twee van de 
belangrijkste octrooien van Gianni Ferrari:

TEGENGESTELDE ROTATIE VAN DE MESSEN
De configuratie van het maaidek RCA is gebaseerd op schijven met dubbele messen die in tegengestelde 
richting draaien in vergelijking met traditionele grasmaaiers. Hierdoor neemt de maaikwaliteit verrassend 
sterk toe en is de opvang efficiënt, zonder verstoppingen, zelfs als het gras vochtig en nat is.

OPENING VAN DE BESCHERMKAP MET MOBIELE,
REGELBARE WAND 
Op de beschermkap van het maaidek zit een opening in het midden (met mobiele, regelbare wand voor 
het model van 110 cm en hengsels in slijtagebestendige kunststof voor het model van 130 cm), om de 
rand hoger te brengen ten opzichte van het maainiveau van de messen.
Het gras wordt niet geknikt en het maaien is hierdoor nauwkeuriger, ook als het gras lang is.
 
Het maaidek kan verticaal worden gebracht om gemakkelijk toegang te hebben, en beter en sneller 
onderhoud te kunnen uitvoeren. 

 / 3 GROTE VOORDELEN
 / Uiterst robuust en bestand tegen zeer krachtige stoten
 / Geen ophoping van grasresten en aarde in het bovenste deel
 / Materiaal gereduceerd tot microdeeltjes, betere opvang en compactering in de opvangbak

Maaidek 110 RCA Maaidek 130 RCA

Maaiwerk 110 RCA 130 RCA 

Kenmerken 2 schijven die in tegengestelde 
zin draaien

2 schijven die in tegengestelde
zin draaien 

Werkbreedte 110 cm

91/113/35 cm 133/116/35 cm

van 2 tot 8 cm van 2 tot 8 cm

110 kg 150 kg

Regelbare wand Hengsels in slijtagebestendige kunststof

130 cm

Totaalafmetingen
(lengte/breedte/hoogte)

Gewicht 

Opening in het midden

Maaihoogte
(regelbaar met een hendel)
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  MAAIWERK 

Tegengestelde rotatie van de messen



HYDRAULISCHE AFTAKAS
De aftakas kan met een elektrisch-hydraulisch systeem worden 
aangestuurd: via een eenvoudige paddenstoelknop kan men de 
transmissie gelijkmatig koppelen.

WIELEN
Aangedreven voorwielen (afmetingen 20x10,00-8)
Achterwielen: 3 opties

 / ÉÉN WIEL: maximale snelheid en minder gewicht (afmetingen 13x6,00-6)
 / GEKOPPELDE WIELEN: voor minder druk op het gazon (afmetingen 15x5,00-6)
 / ACHTERAS: grotere stabiliteit en eenvoudiger laden/uitladen (afmetingen 15x5,00-6)

Opvangturbine
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De grote turbine van de Turbograss heeft een groot zuigvermogen en is voorzien van 4 gebogen 
schoepen om verstopping tegen te gaan, die men bij slijtage of breuk gemakkelijk kan demonteren.
Het oorspronkelijke volume opgevangen gras en bladeren wordt tot 5 keer gereduceerd, om de 
inhoud van de opvangbak maximaal te benutten.

AFZUIGING
EN OPVANG 

De opvangbak is vervaardigd uit zeer resistent polyethyleen en is voorzien van:
 / Verzinkte metalen filter en bescherming in plastic: minimale reiniging volstaat
 / Hydraulisch kipsysteem: grote sluitklep achteraan die automatisch kan worden geopend
 / Oriënteerbare buis met geluidsalarm dat afgaat als de opvangbak vol is

Dankzij het robuuste, efficiënte hydraulische hooglos systeem van de opvangbak* kan de 
gebruiker het gemaaide gras makkelijk en snel rechtstreeks in de bak van een vrachtwagen of 
van een aanhangwagen uitladen.

* Optie

Hefsysteem om hoog uit te laden*

Gewicht 70 kg

Maximale uitlaadhoogte 186 cm

Kenmerken

Lengte/breedte 154/110 cm 173/110 cm

183/150 cm 183/150 cm
Hoogte met Rops
omhoog/omlaag  

350 L

45 kg

630 – 630E

500 L

50 kg

630 – 630E - 922

Inhoud van de opvangbak

Gewicht

Van toepassing op Turbograss
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Zowel de benzinemodellen, met Briggs & Stratton Vanguard motoren, als het 
dieselmodel, met Kubota motor, zijn perfect in lijn met de nieuwe klasse STAGE V, 
volledig in naleving van de normen inzake uitstootemissies.

ELECTRONIC ENGINE EVOLUTION
Het benzinemodel 630 is eveneens beschikbaar met een Motor met Elektronische 
Injectie (EFI).
De Electronic Engine Evolution, de recentste update van de Turbograss, verzekert 
een maximale efficiëntie van de brandstof en een grotere koppel, wat leidt tot 
betere prestaties van de machine en een grotere productiviteit van de accessoires.
De distributie met OHV-technologie (Over Head Valves) – ook kopkleppen genoemd 
– garandeert een langere levensduur van de motor (bovenop de garantie van 3 
jaar), ondanks de compacte afmetingen, en een betere besparing van brandstof.
Bovendien start de machine beter dankzij de gelijktijdige werking van het 
injectiesysteem MagnetronR en de ECU (elektronische controlemodules), met 
automatische compensatie van de hoogte.

+KRACHTIGER
   Grotere efficiëntie en gemakkelijker onderhoud 

+ECOLOGISCHER
   Beperkte CO₂-uitstoot 

+BESPARING
   Tot 25% minder brandstof per jaar

AANDRIJVINGEN

EFFICIËNT EN ECOLOGISCH

TECHNISCHE GEGEVENS

EFI-motor

Turbograss 630 630E 922

Motor Briggs & Stratton VANGUARD Kubota D902Briggs & Stratton VANGUARD EFI

Voeding Benzine DieselBenzine

17kW / 630cc / 23 16kW / 898cc / 2217kW / 630cc / 23

2 32

25 lt. 25 L25 L

12V 50Amp 12V 65Amp12V 50Amp

8 km/u in beide rijrichtingen 8 km/u in beide rijrichtingen8 km/u in beide rijrichtingen

Urenteller Urenteller, watertemperatuurUrenteller, toerenteller,
signalering storingen motor

400 kg 500 kg400 kg

Vermogen/cilinderinhoud/pk

Inhoud brandstoftank

Accu

Maximumsnelheid

Uitrusting

Aantal cilinders

Gewicht van de machine
zonder hooglossing/opvangbak
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MULCHINGDEK MET ZIJ-UITWORP
Maaidek met uitzonderlijke prestaties, robuust en veilig, ook in moeilijke werkomstandigheden, en 
uitstekend op kwaliteitsvolle gazons. Verticaal positioneerbaar.

MAAIDEK  DUAL CUT™ MULCHING MET UITWORP ACHTERAAN
Het gras wordt optimaal versnipperd dankzij de 3 messen.
Zeer robuust dankzij de versterkte randen die kunnen worden vervangen als ze versleten zijn. Via een 
systeem met snelle conversie kan men in een oogwenk overgaan van mulchen naar uitworp achteraan. 
Verticaal positioneerbaar.

KLEPELMAAIER MFA 110 SMART SYSTEM
De nieuwe klepelmaaier, volledig geproduceerd bij Gianni Ferrari, is aangewezen om zowel fijn gras te maaien 
(lepelmessen) als om onbewerkte landbouwgronden met struikgewas schoon te maken (Y-messen). Door 
toevoeging van verticale messen, gecombineerd met de vorige, wordt de grond tijdens de bewerkingen ook 
belucht. Drie werktypes met één enkel accessoire. 

TOEBEHOREN

LE
G

EN
D

E

SNEEUW

TUIN

LANDBOUW

Maaidek 130 - 2 schijven met intrekbare messen

Werkbreedte 130 cm

Totaalafmetingen
(lengte/breedte/hoogte)

103/152/32 cm

Van 1 tot 9 cm

110 kg

Maaihoogte regelbaar met een hendel

Gewicht

Maaidek 132 Dual Cut™ - 3 messen

Werkbreedte 130 cm

Totaalafmetingen
(lengte/breedte/hoogte) 123/133/43 cm

van 1 tot 9 cm

134 kg

Maaihoogte elektrisch regelbaar

Gewicht

Hakselaar met beluchter (48 Y-messen)

Werkbreedte 110 cm

Standaard meegeleverd

Totaalafmetingen
(lengte/breedte/hoogte)

Kit met lepelmessen en kit met 
verticale messen (24 messen)

113/157/53 cm

van 0,5 tot 9 cm

120 kg

Maaihoogte regelbaar met een hendel

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

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 recipiënt van polyethyleen.

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.

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

Tweetrapse sneeuwblazer met hydraulische oriëntering

Werkbreedte 130 cm

Optie Voorruit in plexiglas

115/110/116 cm

130 kg

Totaalafmetingen
(lengte/breedte/hoogte)

Gewicht

Polaro zoutstrooier 

Inhoud 110 L

Strooibreedte van 80 tot 600 cm

60/50/108 cm

40 kg

Totaalafmetingen
(lengte/breedte/hoogte)

Gewicht

Sneeuwruimer met hydraulische oriëntering

Werkbreedte 130 cm

Totaalafmetingen
(lengte/breedte/hoogte) 62/130/41 cm

90 kgGewicht
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