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DrivlinjeMotorKapasitetDimensjonerLyd

Driftssystem Hydrostat

Hastighet maks fram/revers 12,9/6,4

Type driftssystem Hydro-Gear ZT-3100

Motorfabrikat Kawasaki

Motortype FR691V

Sylindervolum 726.0 cc

Effekt 20.6 hK

Drivstoff type 4-takt bensin

Turtall ved maks effekt 3350 o/min

Startsystem 12v el-start

Tennplugger NGK BPR4ES

Volum drivstofftank 19.3 Liter

Oljemengde 2.1 Liter

Maks dreiemoment 53.7 nM

Arbeidsbredde 122.0 cm

Klippehøyde min/maks 3,8-12,7 cm

Høyde 1.194 meter

Bredde 1.6 meter

Lengde 2.007 meter

Ariens Apex 48
Produktnummer: 08168

God komfort, rask og effektiv Zero-Turn med toppfart på 12.9 km
/t. Klippebredde på 122 cm

APEX REPRESENTERER SELVE HØYDEPUNKTENE TIL EN 
ZERO TURN. 

I Ariens APEX er en Zero Turn maskin som er designet for å 
kjøre hele dagen, hver dag. 

Når det kommer til presisjon, komfort og varighet, overgår APEX 
omtrent hva som helst annet i sin klasse. Ariens forstår at det 
viktigste aspektet som påvirker maskinens produktivitet, er 
personene som bruker den. Derfor har Ariens designet APEX 
med fokus på komfort for sjåførene. Godt polstret sete, armlene 
og spaker gir økt kjørekomfort og mindre tretthet hos føreren 
under lange arbeidsdager. 

APEX har en klippepanne som er 14 cm dyp og er sveiset 
sammen i tykt stål for ekstra god styrke og ytelse. APEX er 
tilgjengelig med 122 cm og 132 cm klippebredde. 

 

Helsveiset stål

Klippepannen i 3.5 mm tykt stål. Konstruert for optimal luftstrøm 
og et godt klipperesultat. Kantforsterkning i front og på siden. 
Bred utkaståpning for bedre spredning av klippeavfallet.

Kraftig ramme

Den kraftige og stabile firkantstål-rammen bærer maskinen med 
enestående styrke og stabilitet. 

Store dekk

Store dekk gir god fremkommelighet og kjørekomfort.

Innovativ teknologi

Innovativ teknologi for automatisk stramming av reimer. Gir 
mindre slitasje og varmegang, og sørger for bedre levetid på 
reimer og sikrer drift av maskinen. 

Aluminiums spindler

Vedlikeholdsfrie med lang levetid

Veltebøyle

Veltebøyle og sikkerhetsbelte kan monteres som tilbehør.

Justering av klippehøyden.
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Vekt 374.2 kg

Lydtrykksnivå ved brukerens øre (LPA) 90.0 dB(A)
Juster mellom 15 ulike klippehøyder med et enkelt fottrykk. Egen 
latmannsarm på pedalen, gir enkel høydejustering uten ekstra 
krefter.

Komfort

Godt polstret sete, armlener og spaker gir økt kjørekomfort og 
mindre tretthet. Vibrasjonsdempet med gummi og fjærer under 
sete. 

Les mer om produktet her:
https://www.ariens.no/product?number=08168

https://www.ariens.no/product?number=08168&source=PDF
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