
PG

PG SR XPRO



PG  PG - SR XPRO
De serie PG/SR bestaat uit de bekendste en populairste multifunctionele machines uit het 
aanbod van Gianni Ferrari. Er zijn 3 hoofduitvoeringen: PG, PG XPRO en SR XPRO (zonder 

opvangbak).
Veelzijdigheid en wendbaarheid zijn de belangrijkste kenmerken waardoor deze serie breed 

inzetbaar is, bijvoorbeeld in privétuinen, op schoolpleinen, op campings en niet te vergeten voor 
grote sportfaciliteiten met keurig bijgehouden gras, al dan niet natuurlijk.

Compactheid, prestaties en betrouwbaarheid maken de PG/SR de belangrijke bondgenoot van vele 
gemeenten, die de serie gebruiken voor het onderhouden en schoon houden van openbare parken 

en tuinen, waarbij de machine zich met gemak over rotondes, trottoirs en verkeerseilanden beweegt.
Zelfs de moeilijkste omstandigheden vormen geen obstakel voor de PG/SR, die zeer hoog ongecultiveerd 

gras in uitgestrekte plattelandsgebieden, sneeuwophopingen en ijsvorming op open plekken, 
fietspaden en parkeerplaatsen zonder problemen aankan.
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MULTIFUNCTIONALITEIT
De snelle toegang tot de werktuigen aan de voorkant en hun uitzonderlijke uitwisselbaarheid 
zijn twee belangrijke pluspunten waardoor de hele serie PG/SR een toonaangevende rol speelt 
in 4 verschillende sectoren (landbouw, tuinieren, reiniging en sneeuw) met maximaal comfort 
en bedieningsgemak, of het nu gaat om het maaien van gras, het opruimen van afval en droge 
bladeren of het ruimen van sneeuwophopingen langs wegen en fietspaden. Eigenschappen die 
dit productassortiment net zo veelzijdig maken als het complete aanbod van multifunctionele 
machines van Gianni Ferrari.
Het nieuwste octrooi van het ‘Smart System’ op onze veldhakselaars van de laatste generatie - 
waarmee de messen (Y, lepel en verticaal) op het veld in minder dan 15 minuten kunnen worden 
verwisseld en afgesteld dankzij het innovatieve systeem met magneten - verrijkt het reeds grote 
aantal PG/SR-machines. Bovendien zorgt het systeem ervoor dat de economische investering 
wordt afgeschreven, dankzij het aanzienlijke voordeel dat dezelfde machine het hele jaar door 
kan worden gebruikt.
De GF3x1 Plus hakselaars met opvangsysteem zijn uitgerust met een versterkte rotor met 
magnetische pennen voor het vergrendelen van de messen. De pennen raken nooit los, ook niet 
als ze in contact mochten komen met stenen en/of grote struiken. Bovendien kan met deze 
machines optimaal worden gemulcht en op grondniveau worden uitgeworpen door middel van 
een kleine hydraulische cilinder die met een praktische drukknop (of praktische hendel in de 
handbediende versie) wordt bediend. Via deze onderdelen wordt een metalen plaatafscherming 
die de zone van de snijrotor al dan niet afschermt van de zone van de opvangband, snel verplaatst.
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De serie PG is ontstaan als een serie multifunctionele oogstmachines. Daarom is het laadsysteem in de 
machine geïntegreerd: de krachtige zuigturbine, gemaakt van slijtvast materiaal, en het opvangkanaal 
maken integraal deel uit van de aandrijving.
Deze oplossing maakt machines uit de serie PG om verschillende redenen tot unieke machines op de markt:

 / de afwezigheid van hinderlijke uitsteeksels aan de zijkant van de externe opvangbuizen maakt de 
machines supercompact. De unieke wendbaarheid, zelfs in kleine ruimten, komt de productiviteit 
zeer ten goede;

 / de machine is stabieler dankzij de verbeterde plaatsing van het zwaartepunt;
 / het oogsten is efficiënter omdat het gemaaide gras een kortere weg moet afleggen en niet wordt 
verloren;

 / geen maairesten op het veld;
 / geen verstopping van turbine en opvangkanaal;
 / uitzonderlijke veelzijdigheid van de machine, aangezien de turbine en de opvangbak altijd 
beschikbaar zijn voor gebruik met verschillende soorten werktuigen.

Een absolute technologische innovatie op de versie XPRO is de mogelijkheid om de zuigturbine in 
en uit te schakelen (onafhankelijk van de aftakas) wanneer het de gebruiker uitkomt, afhankelijk van 
de werktuigen die op de machine zijn gemonteerd. Dit is mogelijk gemaakt door speciale elektrische 
actuatoren die gemakkelijk vanaf de machine kunnen worden bediend via een interfaceknop op het 
nieuwe bedieningspaneel.

GEÏNTEGREERD
OPVANGSYSTEEM
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Al deze maaiwerktuigen zijn uitgerust met zachte, massief rubberen antiperforatiewielen en voorzien 
van schijven met een dubbel paar schokdempende intrekbare messen die schokken opvangen en zo 
de aandrijving beschermen tegen botsingen met vreemde voorwerpen op het veld.
Het systeem met dubbele messen voorkomt dat gras- en grondresten zich ophopen aan de binnenkant 
van de behuizing van de maaimachine. Hierdoor blijft de maaikwaliteit tijdens de hele werksessie gelijk 
en wordt de stilstandtijd voor het reinigen van het maaidek beperkt.
Hetzelfde systeem zorgt ervoor dat het gemaaide materiaal tot zeer kleine deeltjes wordt versnipperd, 
waardoor het beter wordt opgevangen en in de opvangbak wordt samengedrukt.
Alle maaidekken zijn uitgerust met een transmissie met mechanische reductoren van nodulair gietijzer 
met rechte conische tandwielen in een oliebad, voor een unieke robuustheid en betrouwbaarheid.
I De maaidekken zijn zwevend zodat ze zich op natuurlijke wijze aanpassen aan oneffenheden in de 
bodem. Hierdoor is het maairesultaat zeer nauwkeurig, telkens weer.
Op maaidekken van 126 en 130 cm is de maaihoogte zeer snel instelbaar dankzij het SA™-systeem, via 
een handige hendel met veermechanisme die zich direct boven op het maaidek bevindt.
Een opening vooraan in de behuizing zorgt er bovendien voor dat de rand hoger ligt dan het snijvlak van 
de messen. Door dit hoogteverschil buigt het gras niet en kan het mes een nauwkeurige snede maken, 
ook als het gras hoog is. Beweegbare kleppen die openen bij hoog gras en sluiten bij laag gras of wanneer 
ze van binnenuit door voorwerpen worden geraakt, zorgen voor de nodige veiligheid.
De grasmaaier 130 RCA onderscheidt zich door de draairichting van de messen, die tegengesteld is aan 
die van conventionele grasmaaiers. De contra-rotatie RC™, in combinatie met het unieke design van de 
speciaal ontworpen behuizing, biedt een maaikwaliteit die dicht in de buurt komt van de kwaliteit die 
haalbaar is met een grasmaaier met schroefmes, en een zeer hoge capaciteit per uur.
Ten slotte zorgt een hydraulische tweepuntshefinrichting voor een naderingshoek tot 40°, handig voor 
het gemakkelijk nemen van stoepranden en trottoirs tot 17 cm hoog en voor het gemakkelijk inspecteren, 
reinigen en onderhouden van de onderkant van de maaier.

MAAISYSTEEM 

 / DE VOORDELEN VAN VOORAAN MAAIEN
 / Betere maaikwaliteit: het gras wordt niet platgereden vóór het maaien
 / Beter zicht en comfort voor de gebruiker
 / Betere wendbaarheid en maaien in zones die niet bereikbaar zijn met een 
maaidek onder de machine

 / Betere aanpassing aan golvingen in het terrein, om nauwkeuriger te maaien
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OPVANGBAK
De ruime opvangbak is gemaakt van robuust, slagvast polymeermateriaal en is uitgerust met:

 / een net dat de luchtstroom voor het opvangen regelt. Het net is gemakkelijk te verwijderen voor 
reiniging;

 / een keerschot en gemotoriseerde roterende ladingverdeler, voor een doeltreffende verdeling en 
verdichting van het gras met gebruikmaking van het volledige laadvermogen;

 / geluidssignaal volle opvangbak tegen verstopping.

Alle modellen van de serie PG zijn leverbaar met een hefinrichting voor lossen op hoogte. Dankzij een 
hydraulisch parallellogramsysteem kan het gemaaide gras tot op een hoogte van 205 cm worden afgevoerd, 
waardoor het legen op aanhangers van elke grootte wordt vergemakkelijkt.
Een exclusief filter met elektromotor dat zichzelf telkens reinigt wanneer de zuigturbine wordt losgekoppeld, 
minimaliseert het ontsnappen van stof en verzameld materiaal en wordt aanbevolen als optie in combinatie 
met de veegmachine met opvangsysteem.

Opvangbak 
en hefinrichting

PG 
230

PG 
220D

PG 
280D

PG 
280DW

PG 
220D
XPRO

PG 
280D
XPRO

PG 
280DW
XPRO

PG
333W BFuel 

XPRO

PG 
333W
XPRO

Opvangsysteem Met geïntegreerde vulturbine Met geïntegreerde, uitschakelbare vulturbine

Materiaal Zeer sterk polyethyleen

Eigenschappen Uitneembaar net voor reiniging, geluidssignaal voor volle lading tegen verstopping
en gemotoriseerde verspreider (alleen voor 800 L)

Inhoud 600 L*/800 L** 800 L

Hefinrichting voor 
lossen op hoogte Hydraulisch, standaard

Maximale loshoogte 190 cm 192 cm 196 cm 205 cm

Sprong op 
maximumhoogte 35 cm 30 cm 35 cm 30 cm

*met 20” voorwielen
**met 23” achterwielen
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De bestuurdersstoel is zorgvuldig ontworpen om de bestuurder het grootst mogelijke comfort te bieden, om 
urenlang te werken zonder vermoeid te raken.
In de nieuwste versie XPRO is de bestuurdersplaats volledig nieuw ontworpen na een nauwgezette studie. De 
nieuwe bestuurdersplaats heeft een modern design en aantrekkelijke lijnen die de ruimte groter doen lijken 
en de bestuurder in staat stellen gemakkelijk van beide kanten in en uit de machine te stappen.
Op alle beschikbare versies is de stuurkolom in diepte verstelbaar, met een soft-grip ergonomisch stuurwiel 
met draaiknop. De stuurbekrachtiging maakt de besturing van de machines licht en nauwkeurig.
De PG is standaard voorzien van een COMFORT-STOEL met armleuningen, met als optie pneumatische vering 
(in hoogte en stijfheid verstelbaar) en stoelverwarming. Hiermee past de stoel zich aan de lengte en het gewicht 
van elke bestuurder aan. Op de versies PG/SR XPRO zit dezelfde COMFORT-STOEL en de modellen 280DW 
zijn standaard uitgerust met een COMFORT PLUS-STOEL.
Op de basisversie zijn alle bedieningsorganen gemakkelijk toegankelijk en overzichtelijk verdeeld over de rechter- 
en linkerzijde van de bestuurdersstoel. De hendels van de hydraulische distributiekleppen zijn afgeschermd 
om onbedoeld inschakelen te voorkomen.
Bij de XPRO-versie is de stuurkolom meer gestileerd, met ledverlichting, een documenthouder en bekerhouder 
links van de bestuurder. Aan de rechterkant bevindt zich het nieuwe, vereenvoudigde bedieningspaneel 
met gashendel, twee hydraulische hendels met maximaal 8 functies, de innovatieve hydraulische 
functievergrendeling en de in- en uitschakelknop van de zuigturbine. Een praktische USB-aansluiting 
voor het aansluiten van elk multimedia-apparaat met dit type aansluiting en een extra bekerhouder maken 
de inrichting compleet.

BESTUURDERSPLAATS 

Bestuurdersplaats PG
230

PG
220D

PG
280D

PG
280DW

PG
220D
XPRO

PG
280D
XPRO

PG/SR 
280DW
XPRO

PG
333W BFuel 

XPRO

PG 
333W
XPRO

Stuurwiel Ergonomisch 'soft touch' stuurwiel met draaiknop

Stuurkolom In diepte verstelbaar Modern, in diepte verstelbaar ontwerp met ledverlichting

Type stoel
COMFORT zonder armleuningen

COMFORT met 
verstelbare 

armleuningen
COMFORT PLUS

Standaard veiligheidsgordels

Optie

COMFORT PLUS met armleuningen -

Stoelverwarming

Pneumatische vering verstelbaar in hoogte en gewicht van de bestuurder

Harde cabine 
(optioneel) - - -

Verwarmd 
en 

geluidsdicht
- - -

Elektrische installatie

Accu 12 V / 44 Ah – met accuscheidingsschakelaar

Toestemmings- en 
veiligheidssensoren EEC European Standard / ISO

Standaard uitrusting
Elektronische regeleenheid voor diagnose van veiligheidssystemen en systeemstoringen (alleen dieselmodellen); 

urenteller; ledwerklampen vooraan

- - - - Bekerhouder; USB-poort
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Het hydrostatische aandrijfsysteem is zeer efficiënt dankzij de hydraulische zuigermotor en garandeert een 
hoog rendement. In moeilijke omstandigheden, zoals op oneffen terrein, hellingen en met slechte grip, zorgt 
het mechanische differentieel ervoor dat alle beschikbare koppel wordt overgebracht op het wiel. Hierdoor 
is de tractie altijd optimaal.
Op alle machines bestaat de vooras uit een differentieel dat twee oliebad-reductoren verbindt om de beweging 
op de wielen over te brengen.
De benzineversies van de PG-serie zijn alleen verkrijgbaar met tweewielaandrijving, de dieselversies met 
hogere motorvermogens, waaronder de SR XPRO, hebben vierwielaandrijving.
Vierwielaandrijving wordt aangevuld met het exclusieve gepatenteerde HTC™-systeem (Hydrostatic Traction 
Control). Dit systeem biedt interessante voordelen, zoals:

 / voorkomen dat de stuurwielen de grasmat beschadigen tijdens het sturen, door slip veroorzaakt door 
het sleepeffect te elimineren;

 / zorgen voor permanente vierwielaandrijving ten bate van de veiligheid van de bestuurder.

Dit onderscheidt onze machines van andere productassortimenten op de markt die bij het sturen de tractie 
op één of twee wielen moeten uitschakelen. Hierdoor verliezen ze in feite de vierwielaandrijving, wat ten 
koste gaat van de veiligheid tijdens het gebruik.
De XPRO-versie heeft twee pedalen voor vóór- en achteruitrijden, terwijl de basisversie één pedaal heeft 
voor een snelle en intuïtieve bediening en maximaal gebruiksgemak.

TRANSMISSIE

Transmissie PG
230

PG
220D

PG
280D

PG
220D
XPRO

PG
280D
XPRO

PG
280DW

PG/SR 
280DW
XPRO

PG
333W BFuel 

XPRO

PG 
333W
XPRO

Aandrijfwielen 2WD 4WD continu

Type transmissie

Hydrostatisch

Compacte eenheid motor/pomp op vooras met reductor

Axiale zuigerpomp met variabel slagvolume

Zuigermotor op vooras met reductor

Orbitale motoren op achterwielen

Maximale rijsnelheid 11 km/u 13 km/u 15 km/u

Tractiecontrole
Mechanisch differentieelslot

- HTC™-systeem

Vooruit - achteruit Enkel pedaal Twee pedalen Enkel pedaal Twee pedalen

Remmen Hydrostatische bedrijfsrem. Schijfparkeerrem op vooras

Stuurinrichting Stuurwiel met stuurbekrachtiging, besturing op achterwielen met kleine draaicirkel

Aftakas / 
Inschakeling

Mechanisch, met cardanas

Met handbediende hendel Met paddenstoelknop
Met 

handbediende 
hendel

Met paddenstoelknop

Hydraulische 
hulpaansluitingen Optie Standaard Optie Standaard
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De PG/SR-serie is uitgerust met Briggs & Stratton tweecilinder benzinemotoren en Kubota driecilinder 
dieselmotoren. Beide motoren zijn Stage V en voldoen volledig aan de emissievoorschriften. De benzinemotoren 
zijn uitgerust met een luchtfilter met dubbel filterelement en een geforceerd smeersysteem met oliefilter 
om zowel de bescherming als de levensduur te verhogen.
De dieselmotoren gebruiken vloeistofkoeling voor maximale prestaties.
Een grote water-/oliekoeler met lamellen tegen verstopping zorgt voor een hoge warmte-uitwisseling, ook 
onder zware omstandigheden. Dit komt de levensduur van de motor, de olie en de hydraulische onderdelen 
ten goede. Bij dieselmotoren bestaat het filtersysteem uit een zelfreinigend cycloonvoorfilter.
Bovendien hebben we ons aanbod uitgebreid met het gloednieuwe model PG 333W BFuel met LPG/Kubota-
benzinemotor. De combinatie, die slechts weinigen op de markt kunnen aanbieden, beantwoordt aan de 
noodzaak om kosten als gevolg van de almaar stijgende dieselprijzen te optimaliseren. Deze nieuwe versie 
heeft twee tanks van respectievelijk 35 l (LPG) en 12 l (benzine), waarmee de hele dag kan worden gewerkt. 
Dit zorgt voor aanzienlijke besparingen bij het rijden en lossen van volle opvangbakken op LPG en behoudt 
een hoge werkproductiviteit dankzij de krachtige benzinemotor. Ook niet te onderschatten is de mogelijkheid 
om gemeentelijke, openbare en particuliere werkterreinen te betreden die momenteel verboden zijn voor 
dieselmotoren. Hetzelfde model is ook verkrijgbaar met alleen de Kubota benzinemotor.

MOTOREN

Motoren PG
230

PG
220D

PG
280D

PG 
280DW

PG
220D
XPRO

PG
280D
XPRO

PG/SR 
280DW
XPRO

PG
333W BFuel 

XPRO

PG 333W
XPRO

Brandstof Benzine Diesel LPG/benzine Benzine

Model

B&S 
VANGUARD 

V-Twin 
386400

Kubota 
D902 Kubota D1105-E4 Kubota 

D902 Kubota D1105-E4 Kubota WG972

Vermogen /
Cilinderinhoud / Pk

16,9kW / 
627cc / 23

16,2kW / 
898cc / 22 19,2kW / 1123cc / 26

16,2kW 
/ 898cc 

/ 22
19,2kW / 1123cc / 26

GPL 22 kW/
Benzine 
24,5kW / 

972 cc / 33

Benzine 
24,5kW / 

972 cc / 33

Aantal cilinder / 
Koeling 2 / Lucht 3 / Vloeistof

Tankinhoud 30 L GPL 35 L / 
Benzine 12 L 35 L

Uitrustig Geforceerde smering met tandwielpomp - Brandstoffilter met voorfilter - Cycloonluchtfilter met zelfreinigend voorfilter

Eco-Drive™-
systeem -

Verlichtingskit OptieEco-Drive™
De dieselmodellen zijn uitgerust met de Eco-Drive™ keuzeschakelaar voor een extra efficiënte en comfortabele 
werking. In de modus Eco-Drive draaien de motor, de aftakas en de aanzuigturbine op een lager toerental, 
voor een zuinig brandstofverbruik en een laag geluidsniveau. Onder zware omstandigheden kan de Boost-
modus worden geselecteerd, waarin deze onderdelen op maximaal toerental draaien.
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PG PG
230

PG
220D

PG
280D

PG
280DW

Leeggewicht 550 Kg 650 Kg 700 Kg 800 Kg

Lengte / breedte /
hoogte
[Rops omhoog]

225x106x164 
[199] cm

225x106x164 
[199] cm

227x114x166 
[201] cm

227x114x170 
[205] cm

XPRO-reeks
PG

220D
XPRO

PG
280D
XPRO

PG
280DW
XPRO

SR
280DW
XPRO

PG
333W BFuel 

XPRO

PG
333W
XPRO

Leeggewicht 865 Kg 904 Kg 1007 Kg 975 Kg* 1012 Kg 1007 Kg

Lengte / breedte /
hoogte
[Rops omhoog]

233x112x170 [205] cm 233x121x170 
[205] cm

233x112x170 
[205] cm

Trekker, Rops, hefinrichting en opvangbak.

*zonder hefinrichting en hydraulische achterbak

GEWICHT
EN AFMETINGEN 
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SR XPRO
Alle innovaties op het gebied van technologie en styling die de nieuwe serie PG XPRO heeft 
ondergaan, vormen ook de basis van de vergelijkbare ontwikkeling en marktintroductie van de 

SR XPRO. De machine verschilt vooral door de afwezigheid van een turbine, een hefinrichting 
en opvangbak. Het frame is opnieuw ontworpen om het totale gewicht te verlagen.

Het nieuwe aantrekkelijke ontwerp verhoogt zijn uitstekende werkrendement nog verder, vooral 
in combinatie met de bekende HAKSELAAR MFA 135, vervaardigd door Gianni Ferrari met de 

gepatenteerde Smart System-technologie.
De goedkeuring voor op de weg garandeert liefhebbers van mulching een multifunctionele 

machine zonder opvangsysteem met hoge prestaties. De nieuwe bestuurdersplaats, de zwarte 
afdekkingen van het motorcompartiment en de nieuwe donkergrijze velgen geven de machine 

een uniek imago.
Dankzij zijn veelzijdigheid en lage gewicht is dit een van de populairste mulchmachines met 

vierwielaandrijving en stuurwiel op de markt voor het onderhoud en de reiniging van uitgestrekte 
onbebouwde plattelandsgebieden en grote stadscentra.

Als optie is ook een zeer sterke bak van polyethyleen met hydraulische kiepinrichting verkrijgbaar, 
die het vervoer van materiaal en werkgereedschap en het lossen van door de bestuurder geladen 

materiaal vergemakkelijkt.

18 19



20



Het hele assortiment is uitgerust met een nieuw ontwikkelde Rops voor 
een volledige bescherming van de bestuurder tegen overhangende 
takken en bij het omvallen van de machine. Deze rolkooi kan volledig 
kan worden neergeklapt bij transport en opslag en er kan een praktisch 
SCHERM TEGEN zon en regen op worden aangebracht.
Voor extra rijcomfort in de meest barre weersomstandigheden 
tijdens alle vier de seizoenen is een beglaasde, verwarmde en 
geluiddichte harde cabine beschikbaar als optie voor de basisversie 
met 4WD. Deze cabine is gemonteerd op silent-blocks en innovatieve 
antivibratiesystemen en kan worden gekanteld voor directe toegang 
tot de aandrijfsystemen van de machine.

ROLBEUGEL (ROPS)
EN CABINE

De hele serie PG/SR is uitgerust met twee verschillende bandenparen, voor meer grip op de grond en een 
agressieve stuwkracht, maar vooral om zijn compacte afmetingen in de hoogte te optimaliseren.
De precieze en snelle bekrachtigde besturing werkt op de achterwielen. Dit zorgt voor minder inspanning 
voor de bestuurder, verkort de werktijd en geeft de machine extra stabiliteit en veiligheid op dwarshellingen.

WIELEN

Wielen PG
230

PG
220D

PG
280D

PG 
280DW

PG
220D
XPRO

PG
280D
XPRO

PG/SR
280DW
XPRO

PG
333W BFuel 

XPRO

PG 
333W
XPRO

Afmetingen 
voorwielen 20x10.00-8 23x10.50-12

Afmetingen 
achterwielen 15x6.00-6 16x7.50-8
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OPVANGDEK  
De maaidekken (3 modellen) zijn zwevend zodat ze zich op natuurlijke wijze aanpassen aan oneffenheden 
in de bodem. Hierdoor is het maairesultaat zeer nauwkeurig, telkens weer.
Ze zijn uitgerust met schijven met een dubbel paar schokdempende intrekbare messen die schokken 
opvangen en zo de aandrijving beschermen tegen botsingen met vreemde voorwerpen op het veld.

Opvangdek 112 126 SA 130 RCA

Eigenschappen 2 Schijven met dubbel paar schokbestendige intrekbare messen

Werkbreedte 110 cm 126 cm 130 cm

Afmetingen (L/B/H) 240/112/39 cm 288/126/12 cm 303/133/13 cm

Maaihoogte instelbaar met hendel 1,5 tot 9 cm 2 tot 8 cm

Gewicht 90 kg 106 kg 145 kg

Optie
- Kit hydraulisch instelbare maaihoogte

Mulchingkit Standaard mulchdop

“INLINE” MAAIDEK MULCHING/ACHTERUITWORP 
Het mulchdek met achteruitworp Inline™ heeft 3 of 4 uitgelijnde en gesynchroniseerde lagers met 
een tandwielaandrijving in oliebad. Dit compact design wordt gekenmerkt door een kleinere overhang 
vooraan om de holtes en hobbels in het terrein beter te kunnen volgen. Met de handige hendel van het 
snelombouwsysteem Dual-Cut™ kan makkelijk worden gewisseld tussen maaien, mulchen en achteruitworp.

Maaidek 130 Inline™

Kenmerken 3 schijven met dubbele 
schokbestendige uitwijkende messen

Werkbreedte 130 cm

Totaalafmetingen 
(lengte/breedte/hoogte) 130/135/30 cm

Maaihoogte regelbaar 
met een hendel van 2 tot 8 cm

Gewicht 120 kg

TOEBEHOREN 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.

Maaidek 132 Dual Cut™ HYDR - 3 messen

Werkbreedte 130 cm

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

Elektrisch instelbare maaihoogte Van 1 tot 9 cm

Gewicht 134 kg

MULCHDEK MET ZIJUITWORP  
Dit maaidek is uitgerust met een riemaandrijving en 3 asmessen.
In de mulchuitvoering kan zijuitworp snel worden toegevoegd met de standaard meegeleverde conversiekit.

Mulchdek + zijuitworp 150 SM

Werkbreedte 150 cm

Afmetingen (L/B/H) 100/170/34 cm

Handmatig verstelbare maaihoogte Van 3 tot 8 cm

Gewicht 134 kg

Aanzuigbuis met polycarbonaat slang

Lengte 500 cm

Diameter 16 cm

Gewicht 10,5 kg

AANZUIGBUIS
Het kan in alle seizoenen worden gebruikt om droge bladeren, 
pijnboomnaalden, stuifmeel knopen gemakkelijk te stofzuigen.
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HAKSELAAR MFA SMART SYSTEM
De nieuwe hakselaar wordt volledig gemaakt door Gianni Ferrari en is geschikt voor het maaien 
van fijn gras (lepelmessen) en het bijwerken van landelijke zones met kreupelhout (Y-messen). 
Deze messen, in combinatie met de verticale messen, beluchten de bodem tijdens het werk. Drie 
soorten werk met één werktuig.

Hakselaar met beluchting (48/56 Y-messen)

Werkbreedte 110 cm 135 cm

Standaard uitrusting Kit lepelmessen en set verticale 
messen (24 mesjes)

Kit lepelmessen en set verticale 
messen (28 mesjes)

Afmetingen (L/B/H) 113/157/53 cm 135/157/50 cm

Maaihoogte instelbaar met hendel Van 0,5 tot 8 cm

Gewicht 120 kg 188 kg

KLEPELMAAIER MET OPVANG GF3x1 Plus SMART SYSTEM
De nieuwe klepelmaaier, volledig geproduceerd bij Gianni Ferrari, wordt zowel aangeraden voor het maaien 
van fijn gras (lepelmessen) als voor het reinigen van rustieke gebieden het hoog lang gras en struikgewas 
(Y-messen). Door toevoeging van verticale messen, gecombineerd met de vorige, wordt de grond tijdens 
de bewerkingen ook geverticuteerd. Drie werktypes met één enkel accessoire. 

Klepelmaaier met opvang en beluchting (56 Y-messen)

Werkbreedte 135 cm

Standaard uitrusting Kit lepelmessen en set 
verticale messen (28 mesjes)

Afmetingen (L/B/H) 130/157/50 cm 

Maaihoogte instelbaar met hendel Van 0,5 tot 8 cm

Gewicht 280 kg

VEEGMACHINE VOOR KUNSTGRAS ZONDER VULLING

Werkbreedte 100 cm

Borstel diameter 50 cm

Totaalafmetingen
(lengte/breedte/hoogte) 150/123/31 cm 

Gewicht 98 kg

VEEGMACHINE VOOR KUNSTGRAS
MET RUBBER EN ZAND VULLING

Werkbreedte 100 cm

Borstel diameter 50 cm

Totaalafmetingen
(lengte/breedte/hoogte) 155/105/52 cm 

Gewicht 124 kg

VEEGMACHINE VOOR KUNSTGRAS 
Voor het borstelen en reinigen van kunstgrasvelden met vulling van rubberen korrels en/
of zand. Ook geschikt voor het schoonmaken van atletiekbanen (tartanbanen).
Door de vibrerende zeef wordt het vuil afgevoerd naar de opvangbak terwijl het zand en 
de korrels terug op het terrein vallen. Hydraulische hoekregeling ± 30°.

SMG 120

Werkbreedte 120 cm

Borstel diameter Ø47 cm

Optie Stoffilter en waterspuitkit

Afmetingen (L/B/H) 151/130/70 cm

Gewicht 100 kg

TWEETRAPS VEEGMACHINE MET OPVANG
Uitstekende werktuig voor het reinigen van elk oppervlak, pleinen en trottoirs. Ideaal voor het opvangen 
van papier, bladeren en ander afval. Met hydraulische transmissie en dubbele borstels.

ROLVEGER
Werktuig met versterkt frame en een borstel met cilindrische of gesegmenteerde kunststof 
borstelharen. Het draaien en zwenken van de borstel gebeurt volledig hydraulisch.
Door de draairichting kan puin/sneeuw aan de zijkant van het werktuig worden verzameld. Twee 
zwenkwielen voor gemakkelijke besturing en gebruik op alle soorten ondergrond.
Geschikt voor het reinigen van pleinen, fietspaden en wegen en voor het verwijderen van verse sneeuw.

Rolveger met hydraulisch zwenkmechanisme

Kenmerken Borstel met kunststof 
borstelharen Ø45cm

Werkbreedte 140 cm

Afmetingen (L/B/H) 151/130/70 cm

Gewicht 115 kg
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Tweetrapse sneeuwblazer met hydraulische oriëntering

Werkbreedte 130 cm

Optie Voorruit in plexiglas

Totaalafmetingen 
(lengte/breedte/
hoogte)

160/142/148 cm

Gewicht 160 kg

Sneeuwruimer met hydraulisch zwenkmechanisme

Kenmerken 130 cm 150 cm

Hydraulisch 
zwenkmechanisme

30° links - 30° 
rechts

35° links - 35° 
rechts

Afmetingen (L/B/H) 125/130/48 cm 131/150/57 cm

Gewicht 75 kg 114 Kg

SNEEUWSCHUIF  
De hydraulisch hef- en zwenkbare sneeuwschuif zorgt ervoor dat de PG 
en SR ook in de winter productief zijn.

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.
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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 bak van polyethyleen.

Polaro zoutstrooier 110

Inhoud 110 L

Strooibreedte van 80 tot 600 cm

Totaalafmetingen 
(lengte/breedte/
hoogte)

60/50/108 cm

Gewicht 40 kg
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PG 230

PG 220D

PG 280D

PG 280DW

PG 220D

PG 280D

PG 280DW

PG 333W

PG 333W BFuel

SR 280DW
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