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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B SERIES 4TRAC GARDEN TRACTORS

B60 4TRAC
1140mm

985mm

1875mm
1126mm
(inc deck)

A 4x4 TRACTOR FOR
YOUR GARDEN
All the features of a standard Ariens C Series but with the
addition of four wheel drive capability. The B60 4TRAC is
a go anywhere, mow anywhere garden tractor capable of
climbing steep slopes, traversing uneven hills and driving
through rough and boggy conditions.
Featuring a twin cylinder Kawasaki engine and 4TRAC 4WD
technology, the B60 4TRAC is the ideal choice for grounds
of up to 2.5 acres in size, and is equally at home on slippery
slopes, in paddocks and orchards or on fine lawns.

OMS is a simple-to-use
dashboard display –
everything you need to know
about your tractor in one
location

4TRAC transmission senses
the level of grip required at
each wheel and applies drive
accordingly

Dynamic Traction Control
avoids scuffing by varying
the speeds of the front
wheels as the tractor turns

 SEE REVERSE FOR FEATURES AND BENEFITS 

B60 4TRAC

Model

Engine

CuttER DECKS

POWER TAKE-OFF

Fuel Capacity

A1100104

FS481V Kawasaki® twin cylinder 603cc

107cm (42") XRD rear discharge

Standard

7 litres

FEATURES
Cut and collect system
Premium quality engines

Heavy duty construction

Dashboard / Display /
Operating Management System (OMS)
Power take-off
Cutting options
Easy access
Park brake
Easy-to-use pedals and levers
4TRAC four-wheel drive
Dynamic Traction Control

BENEFITS







Cut and collect grass fully even when it’s wet using the optional Powered
Grass Collector



Low noise operation is a result of the double skinned bonnet which reduces
engine noise, and the cutting and collection system which minimises air
disturbance from the cutting blades, reducing unwanted sound













Stripe a lawn with the optional grass collector’s integrated roller
B60 4TRAC tractors use premium spec twin cylinder Kawasaki engines,
selected for their power, economy and durability
Painted components have surpassed 500 hours of continuous salt spray
exposure without corrosion
The tractor is protected from accidental impact damage by the tough tubular
bullbar bolted to the tractor’s chassis

Strong, durable single pressed body
Regularly used controls are at your fingertips thanks to the ergonomic
dashboard layout
Warnings and indicators are visible at all times on the simple-to-use
dashboard display.
Drive a range of accessories for year-round garden care by using the pushbutton controlled power take-off
Standard deck is a 107cm (42") rear discharge XRD. Use the optional 92cm
(36") mid-mounted brushcutter attachment for cutting tall grass and nettles
Access on and off the tractor is made easy with a shaped steering wheel and
adjustable seat position
The tractor cannot be started unless the brake is engaged. This important
safety device is standard on all Ariens models
Pedals and levers are positioned within easy reach of the operator and have
been engineered to be lightweight-to-use
Deck height adjustment is light, smooth and easy-to-use thanks to a clever
gearing system through nine incremental settings
Extra grip and stability on slopes or in slippery conditions is achieved thanks
to heavy duty four-wheel drive transmission
Avoids scuffing on a lawn by varying the speeds of the front wheels when
turning

E & OE Ariens Company reserve the right to change specifications without prior notice. Photos are a representation of product; product may differ.
© copyright Ariens Company 2016

B SERIES 4TRAC GARDEN TRACTORS

B250 4TRAC
1140mm

985mm

1875mm
1270mm
(inc deck)

a go anywhere, mow
anywhere tractor
All the features of a standard Ariens C Series but with the
addition of four wheel drive capability. The B250 4TRAC
is Ariens’ most powerful four wheel drive tractor. It’s a go
anywhere, mow anywhere tractor capable of climbing steep
slopes, traversing uneven hills and driving through rough
and boggy conditions.
Featuring a twin cylinder Kawasaki engine and 4TRAC 4WD
technology, the B250 4TRAC is the ideal choice for grounds
of up to 2.5 acres in size, and is equally at home on slippery
slopes, in paddocks and orchards or on fine lawns.

OMS is a simple-to-use
dashboard display –
everything you need to know
about your tractor in one
location

4TRAC transmission senses
the level of grip required at
each wheel and applies drive
accordingly

Dynamic Traction Control
avoids scuffing by varying
the speeds of the front
wheels as the tractor turns

 SEE REVERSE FOR FEATURES AND BENEFITS 

B250 4TRAC

Model

Engine

CuttER DECKS

POWER TAKE-OFF

Fuel Capacity

A1100105

FR541V Kawasaki® twin cylinder 603cc

122cm (48") XRD rear discharge

Standard

7 litres

FEATURES
Cut and collect system
Premium quality engines

Heavy duty construction

Dashboard / Display /
Operating Management System (OMS)
Power take-off
Cutting options
Easy access
Park brake
Easy-to-use pedals and levers
4TRAC four-wheel drive
Dynamic Traction Control

BENEFITS







Cut and collect grass fully even when it’s wet using the optional Powered Grass
Collector



Low noise operation is a result of the double skinned bonnet which reduces engine
noise, and the cutting and collection system which minimises air disturbance from
the cutting blades, reducing unwanted sound













Stripe a lawn with the optional grass collector’s integrated roller
B250 4TRAC tractors use premium spec twin cylinder Kawasaki engines, selected
for their power, economy and durability
Painted components have surpassed 500 hours of continuous salt spray exposure
without corrosion
The tractor is protected from accidental impact damage by the tough tubular
bullbar bolted to the tractor’s chassis

Strong, durable single pressed body
Regularly used controls are at your fingertips thanks to the ergonomic dashboard
layout
Warnings and indicators are visible at all times on the simple-to-use dashboard
display.
Drive a range of accessories for year-round garden care by using the push-button
controlled power take-off
Standard deck is a 122cm (48") rear discharge XRD. Use the optional 92cm (36")
mid-mounted brushcutter attachment for cutting tall grass and nettles
Access on and off the tractor is made easy with a shaped steering wheel and
adjustable seat position
The tractor cannot be started unless the brake is engaged. This important safety device
is standard on all Ariens models
Pedals and levers are positioned within easy reach of the operator and have been
engineered to be lightweight-to-use
Deck height adjustment is light, smooth and easy-to-use thanks to a clever
gearing system through nine incremental settings
Extra grip and stability on slopes or in slippery conditions is achieved thanks to
heavy duty four-wheel drive transmission
Avoids scuffing on a lawn by varying the speeds of the front wheels when turning

E & OE Ariens Company reserve the right to change specifications without prior notice. Photos are a representation of product; product may differ.
© copyright Ariens Company 2016

