C és B sorozat

A kerti traktorok új
generációja...

C széria: C50 / C60 / C80
B széria B60 4 kerék-meghajtás/ B250 4 kerék-meghajtás

Ergonomikus kialakítás

Az új C és B sorozatú kerti traktorok rendelkeznek az
Ariens legújabb technológiai fejlesztéseivel, mint a
multifunkcionális OMS fedélzeti vezérlő, a megerősített első
felfüggesztés, a zajcsökkentő motorburkolat és a legendás
teljesítményű Ariens vágóegységek.

Egyszerűsödött a be és kiszállás az ergonómikus kormánykerék és az állítható
vezetőülés használatával. Az újrapozícionált motorháztetőnek és középkonzolnak
köszönhetően 40 mm-rel megnövekedett a lábtér, így a vezető könnyebben
irányíthatja a traktort és könnyebben hozzáfér a belső szerkezetekhez is. Az
strapabíró gyújtás és PTO kapcsoló még nedves időjárási körülmények között
is biztosan teszi dolgát. A kezelőszerveket úgy helyeztük el, hogy azok minél
könyebben hozzáférhetőek legyenek a kezelő számára.

Parkolást segítő LED fényszórók
A nagy intenzitású LED fényszórók amellett, hogy
nagyon dekoratívak megkönnyítik a parkolást még a
legsötétebb garázsokban is.

Új multifunkcionális OMS fedélzeti
vezérlő és kijelző rendszer

Zajcsökkentő motorburkolat

Az új multifunkcionális fedélzeti vezérlő és kijelző egység
segítségével információkat kap a motor fordulatszámáról,
az aktuális vágómagasságról, az üzemanyagszintről, és az
esetleges hibákról is.

A megújult duplafalú motorháztetőnek köszönhetően
sikerült még tovább csökkenteni a kiszivárgó motorzajt. Az
újratervezett légbeömlőknek, motorháztetőnek és oldalsó
paneleknek köszönhetően megnövekedett a légáramlás
így jelentősen növekedett a motor teljesítménye is.

* A kijelzett információk modell függőek

Megerősített vágóegység
Három állású vezérlő kapcsoló
A kezelő 3 PTO mód közül válaszhat egy kapcsolóval
• 1. pozíció csak a vágóegységet működteti –
tökéletes a durva vágáshoz a gyüjtés kihagyásával.
• 2. pozíció egyszerre bekapcsolja mind a
vágóegység mind a fűgyüjtő meghajtását.
Együttes használatuk külön fogantyút vagy kézi
beavatkozást nem igényel.
• 3. pozíció csak a PTO-ra csatlakoztatott egységet
fogja vezérelni – ideális a csatlakoztatható
fűlazító és fűszellőztető és a szóró adapter
működtetéséhez.

A továbbfejlesztett interaktív háromkéses
vágóegységnek köszönhetően (IBS-Interactive Blade
System) még nedves, esős időben sem tapad a
vágóegységbe a fű, így még zordabb körülmények
között is fennakadás nélkül használható a gép. A
kések által keltett aerodinamikai áramlatok segítik a
levágott füvet a megfelelő irányba távozni, így nem
fordulhat elő, hogy oldalirányba szóródnának ki a
fűszálak. A körültekintő tervezésnek köszönhetően
a háromkéses IBS pázsitnyíró vágóegység az egyik
legcsendesebb a világon.

Egyszerű karbantartás

Erős, strapabíró kivitel

A C és B szériás kerti traktorokat úgy alakítottuk ki, hogy a
karbantartási munkákat a legegyszerűbb módon el lehessen
végezni. A motorháztetőt szerszám nélkül könnyedén
eltávolíthatjuk a traktorról – ezt követően egyszerűen
hozzáférhető a motortér, így könnyen elvégezhető az olaj
és az esetleges szűrő csere is. A központi konzol is gyorsan
eltávolítható az oldalankénti négy rögzítési pont használatával.
A beépített rögzítési pontoknak* köszönhetően a traktor
biztonságosan rögzíthető egy tralieren vagy akár egy furgonban
is.

A közel “golyóálló” hátsó karosszériát úgy terveztük, hogy
ellenálljon a használat során előforduló ütődéseknek és a
rázkódásnak, ezzel garantálva a gép hosszú élettartamát.
A kiválló minőségű 1,6 mm-es préselt acélból készült ház
úgy lett kialakítva, hogy ne állhasson meg rajta a víz. Az új
festésrendszernek köszönhetően a burkolat ellenáll 500 óra
folyamatos sópermetnek is. A kemény gumiperem védi a
traktort a karcolódástól. A nagy teherbírású acél tengely még a
legextrémebb körülmények között is törhetetlennek bizonyul.

* Modell függő

FUNKCIÓK

ELŐNYÖK

OMS fedélzeti vezérlő egység

Motor fordulat, vágómagasság, üzemanyagszint, hibajelzések megjelenítése

Formatervezett, esztétikus dizájn

Újratervezett dizájn a könnyű kezelhetőségért és kényelemért

Kategóriájában a legkönnyebb hozzáférés

A 40mm-rel megnövelt lábtérnek köszönhetően a vezető egyszerűen irányíthatja a
fűnyírótraktort és könnyebben hozzáfér a gép belső szerkezeteihez

Zajcsökkentő motorburkolat

Az újratervezett duplafalű motorház hatékonyan csökkenti a motorzajt ezzel növelve
a felhasználó kényelmét

Erős, tartós strapabíró kivitel

Egybeöntött ház szerkezet, öntöttvas tengely és prémium minőségű esztétikus
festés, mely rendkívül időtálló

Egyszerű karbantartás

A beépített retesznek köszönhetően szerszám nélkül nyitható motorháztető és
könnyen eltávolítható nyolc pontos központi konzol gondoskodik róla, hogy
másodpercek alatt hozzáférhető legyen a rendszer az esetleges karbantartáshoz

Egyszerű hozzáférés

Egyszerűsített be és kiszállás az ergonómikus kormánykeréknek és az állítható
vezetőülésnek köszönhetően

Három üzemmód - egy kapcsoló

A kezelő három PTO mód közül választhat egy kapcsoló használatával

Nagy teherbírású vágóegység

A megerősített fémszerkezet és a teljesen tapadásmentes pengék szavatolják, hogy
még a nedves fű se ragadhasson a szerkezetbe

LED világítás

A nagy intenzitású LED fényszórók amellett, hogy nagyon dekoratívak, megkönnyítik
a parkolást még a legsötétebb garázsokban is

Gyorsabb haladási sebesség

Végezzen a nyírással pillanatok alatt a megnövelt haladási sebességnek
köszönhetően

MAGASFŰ MULCSOZÓ
VÁGÓEGYSÉG

PGC** FŰGYÜJTŐ
KAPACITÁS

97cm (38")
hátsó kivetés vágóegység

-

300 liter

Hidraulikus hajtás

107cm (42")
hátsó kivetésű vágóegység

92cm (36")

300 liter

Kawasaki 541V
2 hengeres 603 cm3

Hidraulikus hajtás

122cm (48")
hátsó kivetésű vágóegység

92cm (36")

300 liter

B60 4 kerék
meghajtás

Kawasaki 481V
2 hengeres 603 cm3

4 kerék-meghajtás

107cm (42")
hátsó kivetésű vágóegység

92cm (36")

300 liter

B250 4 kerék
meghajtás

Kawasaki 730V
2 hengeres 726 cm3

4 kerék-meghajtás

122cm (48")
hátsó kivetésű vágóegység

92cm (36")

300 liter

MOTOR

HAJTÁS

ALAP VÁGÓEGYSÉG

C50

Briggs & Stratton
1 hengeres 500 cm3

Hidraulikus hajtás

C60

Kawasaki 481V
2 hengeres 603 cm3

C80

**PGC – Opcionális fűgyüjtő
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