
TurboZ



  DRAAICIRKEL 
NUL 

De innovatieve dubbele onafhankelijke hydrostatische transmissie 
op de aandrijfwielen vormt de kern van de wendbaarheid van deze 
machine met een draaicirkel van nul (ZTR).

 / Extreem snel op verschillende soorten terrein en daardoor 
uiterst efficiënt

 / Zeer wendbaar tussen bomen, hagen en bloembedden en 
door smalle doorgangen in parken en tuinen

 / Geen tijdverlies door extra manoeuvres
 / Handmatig afwerken niet meer nodig: optimale werktijd

TURBO Z
TurboZ is de serie professionele Zero Turn-maaiers zonder grasopvang van Gianni Ferrari. Deze 
buitengewoon wendbare machines zijn verkrijgbaar in drie modellen met verschillende motoren en 
afmetingen. Dankzij de wendbaarheid bespaart de gebruiker veel tijd door manoeuvres en handmatige 
afwerking te vermijden.
Door zijn compactheid en verrassende wendbaarheid beweegt de TurboZ zich zeer gemakkelijk tussen 
bomen, bloemperken, hagen, door smalle doorgangen en in tuinen van beperkte afmetingen.
De hoge rijsnelheid en de dubbele brandstoftanks garanderen een lange autonomie en productiviteit 
(tot 10 uur zonder tankstop) en een uitstekend resultaat.
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De mulchmaaiers/maaiers met achterlozing van de TurboZ passen zich perfect aan golvend terrein 
aan: hun zwevende beweging zorgt voor een nauwkeurig en efficiënt maairesultaat. Deze maaiers zijn 
voorzien van een stevig onderstel met anti-lekwielen van zacht, massief rubber.
De maaibreedte varieert van 112 tot 190 cm.

DUBBELE MAAIMESSEN EN DUAL CUT
De verschillen tussen soorten grasmaaiers zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de gebruikte schijven: 
schijven met dubbele messen die in lijn zijn geplaatst, of schijven met in een driehoek geplaatste enkele 
messen met riemaandrijving. 
Beide soorten maaiers hebben grote, diepe en zeer robuuste opvangbakken die zorgen voor een 
uitstekende versnippering en verdeling van het gras. Een bijkomend voordeel is het praktische DUAL 
CUT™ snelwisselsysteem linksvoor op het maaidek, waarmee u in een oogwenk het maaitype kunt 
veranderen van mulching naar achteruitworp en omgekeerd.

EXTREEM GEBRUIKSGEMAK 
De maaihoogte kan vanaf de machine traploos worden ingesteld met een knop. Met dezelfde knop kan 
het maaidek moeiteloos verticaal worden gezet om het gemakkelijk te kunnen reinigen of onderhouden, 
of om minder ruimte in te nemen voor transport of opslag.
Alleen op de TurboZ 440D is de bediening handmatig, dankzij de hydraulische hefinrichting.

 /DE VOORDELEN VAN FRONTMAAIERS:
 / Hogere maaikwaliteit: het gras wordt niet platgereden vóór het maaien
 / Beter zicht en comfort voor de gebruiker
 / Wendbaarder tijdens het maaien in zones die niet door een ondermaaidek kunnen worden bereikt
 / Beter aangepast aan een golvend terrein: een preciezer maairesultaat
 / Maaier gemakkelijk te reinigen dankzij de verticale stand
 / Zeer veelzijdig dankzij de mogelijkheid om werktuigen aan te brengen

MAAISYSTEEM 

TurboZ 223

TurboZ 223 TurboZ 440D

TurboZ 440D
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De TurboZ 440D wordt bediend met 2 hendels, terwijl de maaiers van 22 en 23 pk verkrijgbaar zijn in 
uitvoering met 2 of 3 rijhendels. Zo kan de gebruiker de meest praktische optie kiezen voor zijn behoeften.
Het rijsysteem met 3 hendels (2 voor de richting en 1 voor de snelheid) biedt nauwkeurige besturing met 
minimale inspanning van de bestuurder. Het bedienings- en instrumentenpaneel bevindt zich aan de 
rechterkant en is praktisch en gemakkelijk af te lezen.
Bij het systeem met 2 hendels bevinden de bedieningselementen van de aftakas en de fronthef zich aan 
het uiteinde van de rechterhendel. Het bedieningspaneel zit ook hier aan de rechterkant en is voorzien van 
speciale instrumenten en controlelampjes.
De TurboZ-modellen zijn uitgerust met een comfortabele, in hoogte verstelbare stoel met lendensteun en 
hoofdsteun, verstelbare armleuningen en instelbare vering. De stoel is ook met verwarming verkrijgbaar.

De TurboZ-modellen zijn ontworpen om gewone en buitengewone onderhoudswerkzaamheden 
te optimaliseren.
Daarom is het onderhoud en smeren tot een minimum beperkt. Bovendien zijn de punten 
die periodiek moeten worden geïnspecteerd gemakkelijk te bereiken dankzij de praktische 
“klapopening” van alle kappen en de handige bestuurdersstoel die kan worden opgeklapt.

BEDIENING

VOLLEDIGE
TOEGANKELIJKHEID

Model TurboZ 223/223E TurboZ 322D TurboZ 440D

Rijsysteem Draaicirkel nul (ZTR)

Rijhendels

2 onafhankelijke hendels met ECP™
(Easy Control Panel) 2 onafhankelijke hendels met 

ECP™ (Easy Control Panel)3 hendels (2 onafhankelijke hendels voor de richting, 1 voor de 
snelheid en om te remmen)

Stoel

Standaard stoel
Grammer Super Confort 

met lendensteun, 
hoofdsteun en armleuningen

Grammer Super Confort met 
lendensteun, hoofdsteun en 

armleuningen (optioneel)
Grammer Super Confort met verwarming (optioneel)

Stoelvering Pantograafvering met instelbaar gewicht van de bestuurder en in hoogte verstelbaar 
(alleen voor Grammer Super Confort)
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WIELEN
Vooraandrijfwielen leverbaar als type GARDENA of met PROFIELbanden met 
lage druk.

TRANSMISSIE
EN AFTAKAS

De hydrostatische transmissie voor alle modellen in de reeks werkt met TWEEWIELAANDRIJVING.
Bij de kleinere modellen is de transmissie gebaseerd op 2 compacte schommelassen met extern 
oliefilter, terwijl bij de TurboZ 440D pompen en efficiënte axiale Danfoss-zuigermotoren met 
mechanische tandwielkasten worden gebruikt voor een hoog rendement, uitstekende tractie 
en een hoge rijsnelheid.
De aftakas wordt elektrisch gekoppeld door middel van een eenvoudige knop op het bedieningspaneel 
(op modellen met 3 hendels) en een schakelaar op het uiteinde van de rechterhendel (op modellen 
met 2 hendels). De knop activeert een robuuste ELEKTROMAGNETISCHE KOPPELING, die 
instelbaar is om ook na lange tijd efficiënt te blijven, op modellen van 22 en 23 pk.
De veiligheidsrem voor het stoppen van de aftakas is in het systeem ingebouwd.
Het motorvermogen wordt naar het werktuig aan de voorkant overgebracht via een cardanas 
met een hogere efficiëntie en betrouwbaarheid dan traditionele riemaandrijvingen.
De dieseluitvoeringen tenslotte zijn uitgerust met een zeer handige hydraulische fronthef, waarmee 
u zonder moeite met een druk op de knop over stoepranden en andere obstakels kunt rijden.

Achterwielen: 2 opties

 / DUBBELE WIELEN: lage druk op de grond en grote wendbaarheid
 / ACHTERAS: gemakkelijk in en uit een bestelwagen te rijden of op een aanhan-
gwagen met slechts twee oprijplaten

Model TurboZ 223/223E TurboZ 322D TurboZ 440D

Aandrijfwielen Tweewielaandrijving

Type 2 compacte schommelassen met extern oliefilter

Axiale Danfoss-zuigermotoren 
met verdringingspomp 

met regelbaar volume op 
tandwielkasten

Rijsnelheid 13 km/u 15 km/u

Remmen
Hydrostatische bedrijfsrem

Mechanische parkeerrem op transmissie Schijfparkeerrem op 
transmissie

Aftakas
Mechanisch, met cardanas

Elektrische koppeling met knop, elektromagnetische 
koppeling

Elektrische koppeling met 
knop

Fronthef - 2-punts, hydraulisch

Model TurboZ 223/223E/322D TurboZ 440D

Garden-voorwielen 20x10.00-8 24x12.00-12

Profielvoorwielen 21x11.00-8 24x12.00-12

Model TurboZ 223/223E/322D TurboZ 440D

Dubbel achterwiel 13x5.00-6 -

Wiel op 
schommelachteras 13x6.50-6 (optioneel) 13x6.50-6
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MOTOREN
Zowel het benzinemodel met Briggs & Stratton Vanguard-motor als het dieselmodel met Kubota-motor 
zijn perfect afgestemd op de nieuwe klasse STAGE V, evenals STAGE IIIA voor niet-EU-landen, volledig 
volgens de regelgeving inzake uitlaatemissies.

   ELECTRONIC
  ENGINE EVOLUTION
Het benzinemodel TurboZ 223 is ook verkrijgbaar met een motor met elektronische 
brandstofinspuiting (EFI).
De Electronic Engine Evolution zorgt voor maximale brandstofefficiëntie en een hoger 
koppel, voor betere prestaties en een hogere productiviteit.
De distributie met OHV-technologie (Over Head Valves), ook bekend als kopklepsysteem, 
garandeert ondanks zijn compacte afmetingen een langere levensduur van de motor (en 
een garantie van 3 jaar) en een grotere brandstofbesparing.
Bovendien optimaliseert de gecombineerde werking van het MagnetronR-inspuitsysteem 
en de ECU (Electronic Control Module), met automatische hoogtecompensatie, het 
opstarten van de machine.

KRACHTIGER 
Groter rendement en eenvoudiger onderhoud  

MILIEUVRIENDELIJKER
Lagere CO₂-uitstoot 

ZUINIGER
Tot 25% lager brandstofverbruik op jaarbasis

EFFICIËNT EN MILIEUVRIENDELIJK

Model TurboZ 223 TurboZ 223E TurboZ 322D TurboZ 440D TurboZ 440D

Motor B&S Vanguard
V-Twin 3864

B&S Vanguard
V-Twin 3864 Kubota D902 Kubota V1505 Kubota V1505-T

Brandstof Benzine Diesel
Emissievoorschriften Stage V Stage IIIA*
Vermogen/Cilinderinhoud/Pk 17kW/630cc/23 17kW/630cc/23 16,1kW/ 898cc/22 19,3kW/1498cc /26 29,4 kW/1498cc/40
Aantal cilinders 2 2 3 4
Rijsysteem 2 of 3 hendels 2 of 3 hendels 2 of 3 hendels 2 hendels
Inhoud
brandstoftank 40 l (dubbel)

Accu 
(met accuscheidingsschakelaar) 12V 50Ah 12V 60Ah 12V 70Ah

Instrumenten Urenteller Urenteller, toerenteller, 
motorstoringsindicator Urenteller, motortemperatuur

Gewicht 
(alleen trekker, basisversie) 300 kg 300 kg 460 kg 800 kg

Lengte/breedte/hoogte** 160x102x105 
[188] cm 160x102x105 [188] cm 170x112x119 [188] 

cm 247x142x132 [200] cm

*niet-EU-landen 

**met ROPS omlaag / [omhoog]
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DUAL CUT™ MULCHDEK MET ACHTERUITWORP 
Optimale versnippering van het gras dankzij 3 messen.
Zeer stevig, met versterkte randen die kunnen worden vervangen als ze versleten zijn. Snelle omschakeling 
van mulchen naar achteruitworp.
Kan verticaal worden geplaatst.

DUAL CUT™ MULCHDEK MET ACHTERUITWORP 
Maaidek met drie in een driehoek geplaatste messen en riemaandrijving: De enige op de markt met onderhoudsvrije 
mesnaven, conische lagers en oliebadsmering voor maximale duurzaamheid. Kan verticaal worden geplaatst.

MULCHDEK MET ACHTERUITWORP “INLINE”  
Mulching- en achteruitworpmaaidekken van Inline™ hebben 3 of 4 rotors die op dezelfde as zijn uitgelijnd 
en gesynchroniseerd zijn met een oliebadtransmissie. Compact ontwerp met beperkte overhang aan de 
voorkant om oneffenheden en kuilen in de grond beter te volgen. Met het Dual Cut™ snelwisselsysteem 
kunt u in een handomdraai wisselen tussen mulchen en achteruitworp dankzij een handige hendel.

MULCHDEK MET ACHTERUITWORP  
Maaidek met zeer diepe maaikamer vervaardigd uit een enkele plaat geperst staal, zonder extra onderdelen. 
De binnenzijde is volledig glad zonder randen voor een optimale luchtstroom. Dankzij de speciale dop vergt 
de omschakeling mulchen/achteruitworp slechts een paar minuten.
Kan verticaal worden geplaatst.

HAKSELAAR
Werktuig met een zeer robuuste structuur, geschikt voor het maaien van fijn gras, van 
landelijk gebied en het versnipperen van struikgewas.
Kan verticaal worden geplaatst.

HAKSELAAR
Werktuig met een zeer robuuste structuur voor het nauwkeurig maaien van fijn gras, onkruid en struikgewas. 
Verkrijgbaar met 2 maailengtes en in Heavy Duty-uitvoering met zware lepelmessen (optioneel)

TurboZ 223/223E/332D

TurboZ 440D

Maaidek 112 - 3 messen

Werkbreedte 112 cm

Instelbare maaihoogte Elektrisch op 223/223E 
Hydraulisch op 322D

Afmetingen (L/B/H) 90/120/35 cm

Maaihoogte instelbaar met hendel Van 1 tot 9 cm

Gewicht 85 kg

Hakselaar TEG 1200 (56 Y-messen)

Werkbreedte 120 cm

Instelbare maaihoogte Elektrisch op 223/223E 
Hydraulisch op 322D

Afmetingen (L/B/H) 80/140/64 cm

Elektrisch instelbare maaihoogte Van 3 tot 8 cm

Gewicht 190 kg

Hakselaar TEG 1600 1900 HD 

Werkbreedte 150 cm 180 cm

Aantal messen 100 116

Afmetingen (L/B/H) 125/177/53 cm 130/210/53 cm

Elektrisch instelbare 
maaihoogte Van 3 tot 8 cm

Gewicht 230 kg 280 kg

Maaidek 165 INLINE™ 190 INLINE™ Dual-Cut™

Kenmerken 4 schijven met intrekbare messen

Werkbreedte 165 cm 185 cm

Afmetingen (L/B/H) 105/165/30 cm 110/195/34 cm

Maaihoogte instelbaar 
met hendel Van 2 tot 8 cm

Gewicht 190 kg 230 kg

132 Dual Cut™ maaidek - 3 messen

Werkbreedte 130 cm

Instelbare maaihoogte Elektrisch op 223/223E 
Hydraulisch op 322D

Afmetingen (L/B/H) 123/133/43 cm

Elektrisch instelbare maaihoogte Van 1 tot 9 cm

Gewicht 134 kg

160 Dual Cut™ maaidek - 3 messen

Werkbreedte 160 cm

Afmetingen (L/B/H) 115/162/40 cm

Maaihoogte instelbaar met hendel Van 3 tot 9 cm

Gewicht 200 kg
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TurboZ 440D

CILINDRISCHE REINIGINGSBORSTEL  
Werktuig met versterkt frame en een borstel met cilindrische of gesegmenteerde kunststof borstelharen. 
De draaibeweging van de schuin geplaatste borstel wordt aangedreven door de cardanas. Door de 
draaibeweging wordt vuil/sneeuw aan de rechterzijde van het werktuig verzameld. Twee zwenkwielen 
zorgen voor wendbaarheid en inzetbaarheid op elk soort ondergrond. Geschikt voor het reinigen van pleinen, 
fietspaden en wegen en voor het verwijderen van verse sneeuw.

SNEEUWBLAZER  
Sneeuwblazer van 110 cm, dubbele trap, hydraulische oriëntatie 
en plexiglas bescherming van de bestuurder.

ZK TURBO 1500

Kenmerken Borstel met kunststof borstelharen 
Ø55cm

Werkbreedte 150 cm

Afmetingen (L/B/H) 162/135/55 cm

Toerental aftakas 2000 omw/min

Gewicht 95 kg

Tweetraps sneeuwblazer met hydraulische oriëntatie

Werkbreedte 110 cm

Optioneel Plexiglas voorruit

Afmetingen (L/B/H) 94/110/174 cm

Gewicht 160 kg

SNEEUWSCHUIF  
De sneeuwschuif kan geheven en gericht worden. Zo is de TurboZ ook in 
de winter productief.

Sneeuwschuif TurboZ223/223E/322D TurboZ 440D

Werkbreedte 130 cm 175 cm

Oriëntatie
30° links 
- 30° rechts

Mechanisch op TurboZ 
223/223E
Hydraulisch op TurboZ 
322D

Hydraulisch

Afmetingen (L/B/H) 72/132/42 cm 131/180/65 cm

Gewicht 81 kg 150 Kg

TurboZ 223/223E/332D/440D
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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.

12 13



P
h:

  A
lv

is
e 

C
ro

va
to


