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Miért a Zero-turn fűnyíró traktort válassza?
Az elmúlt években a nulla-fordulós ZERO-TURN fűnyíró traktorok
népszerűsége egyre nőtt. Az ok egyszerű - jön a hétvége és
nagyon kevesen akarják az értékes szabadidőt fűnyírással tölteni.
Egy Ariens Zoom®, IKON-X vagy APEX szinte semmi idő alatt
elvégzi ezt a munkát.
Mitől ilyen gyorsak ezek a gépek? A fűnyíró traktorok
hagyományos kormányzási rendszere helyett ezeken a ZEROTURN fűnyíró traktorokon a hajtás és a kormányzás a hátsó
kerekeken kialakított független átvitelen keresztül történik. Két
fogantyú segítségével vezetheti, fékezheti és irányíthatja a gépet.
Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy a egyhelyben megforduljon

A ZERO-TURN fűnyíróval nagyon hatékonyan nyírhatja a füvet
azáltal, hogy a géppel 180°-ban meg tud fordulni a sor végén.
Nem kell ráhajtania a már levágott részre, vagy manőverezéssel
vesztegetni az időt, amikor az új sorra akar ráfordulni.
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Egyszerű kormánykarok

IKON-X Zero-Turns

IKON-X – A OSZTÁLYÚ ZERO-TURN
Az IKON-X számos professzionális ZERO-TURN minőségi
jellemzővel lett felruházva. Ez egy szilárdabb, tartósabb nullafordulós fűnyíró, melyet úgy építették, hogy kivitele
megfeleljen, illetve meghaladja a vevők elvárásait. Ezáltal
minősége, kényelme és a funkciói felülmúlják versenytársaiét a
maga kategóriájában.

Rezgéscsillapítás. A
kontúros gumiborítású
lábtartó és a párnázott
lengőkarok kiválóan
csillapítják a rezgést.

Tekerőgombos vágómagasság
állítás. Egy gyors fordulat a
tekerőgombon és máris
kiválasztotta a 13 vágási magasság
egyikét.

A teljesen hegesztett, nagy teherbírású acélcső váz megnövelt
szilárdságot és stabilitást biztosít különböző terepviszonyok
között is. A 3,5 mm-es anyagból készült vágóegység egyszerre
tartós és nyújt kiváló vágási minőséget. Mindkét modell
tekerőgombos vágómagasság állítóval rendelkezik. Nem
igényel ﬁzikai erőkifejtést - egy gyors fordulat a tekerőgombon
és máris kiválasztotta a 13 vágási magasság egyikét.
Felhasználó kényelmét növeli proﬁ stílusú nagy hátsó ülés
kartámasszal, párnázott lengőkarok és rezgéscsillapító
padlószőnyeg.
A nulla-fordulós IKON-X kétszer olyan gyorsan nyírja a füvet,
mint egy hagyományos fűnyíró. Minden sor végén saját maga
körül 180 °-ban meg tud fordulni és máris készen áll a
következő sor nyírására.

Hegesztett acél alváz. Ez adja az IKON-X extra erejét és
stabilitását. Egy darabból hegesztve ez által jóval
merevebb, mint egy csavarozott, több szekcióból álló keret.
76,2 mm (3 ") és 38,1 mm (1,5") –es szögacélból gyártva.

Mindkét modell oldalkivetős vágóegységgel rendelkezik, de
ezek opcionális szett segítségével nagy teljesítményű
mulcsozó vágóvá alakíthatóak át.

Modell
IKON-X 52

915330

IKON-X 42

915329

Motor
Kawasaki® FR691
726cc
Kawasaki® FR651
726cc

Vágási széSebesség(Előre/Hátra)
lesség
132cm (52")

11.2kph / 4.8kph

107cm (42")

11.2kph / 4.8kph

Időtálló gyártmány. Az
IKON-X egy 3,5 mm-es
acélból gyártott, tartós,
minőségileg kivitelezett
proﬁ vágóegységgel
rendelkezik.

Magas háttámlájú
kényelmes ülés. Az IKON-X
egy plüssborítású magas
támlás üléssel kerül
forgalomba. Az ülés
állítható ez által mindenki
megtalálja a tökéletes
pozíciót. Karfa
alapfelszereltség.

IKON-X ZERO-TURN

THE FASTER WAY TO CUT GRASS
A tougher, more durable zero-turn, built to exceed customer expectations

3-Year Consumer
90-Days Commercial

Introducing the very latest zero-turn from Ariens.
The IKON-X is packed with commercial quality
features. It’s a tougher, more durable zero-turn,
built to exceed customer expectations. It has
levels of quality, comfort and features that
surpass anything else in its class.

Adjustable, high back
comfort seat with
armrests

Select a deck
height with
a simple turn
of a dial

A fully fabricated
steel frame gives the
IKON-X extra strength and
stability. Being welded into a
single piece, it is more rigid than a
bolted, multi-section frame. Features
76.2mm (3") by 38.1mm (1.5") frame rails

Contoured rubber
foot mat and
padded control
arms isolate
vibration

The commercial grade 10-gauge, fully
fabricated deck is engineered for optimal
airflow and an exceptional cut. Features
integrated wear bars for added durability
and a commercial-style 4-point deck
hanging system

ikon-x 52

ikon-x 42

915330

915329

3 year

3 year

Kawasaki FR691

Kawasaki® FR651

726cc

726cc

Drive System

Hydro-Gear® EZT Transaxles

Hydro-Gear® EZT Transaxles

Fuel Capacity

10.5 litres

10.5 litres

11.2kph fwd / 4.8kph rev

11.2kph fwd / 4.8kph rev

Electric

Electric

Deck Material

10 ga steel

10 ga steel

Deck Construction

Fabricated

Fabricated

Number Of Spindles

3

3

16,700

13,700

Steel

Steel

25.4mm (1") steel

25.4mm (1") steel

25.4mm (1") sealed

25.4mm (1") sealed

Belt

Belt

Model Number
Warranty
Engine

®

displacement (cc)

Ground Speed (Approx.)
(Forward/Reverse)
Starter
Deck

Blade Tip Speed (Fpm)
Spindle Material
Spindle Shaft
Spindle Bearings
Deck Drive
Deck Engagement

Electric Warner

Electric Warner®

Foot operated / Dial selection

Foot operated / Dial selection

132cm (52")

107cm (42")

3.8-11.4cm (1.5"-4.5")

3.8-11.4cm (1.5"-4.5")

13

13

Front

27.9 x 10.2cm (11" x 4")

27.9 x 10.2cm (11" x 4")

Rear

45.7 x 21.6cm (18" x 8.5")

45.7 x 21.6cm (18" x 8.5")

Optional

Optional

Plush high back w/seat springs, lever adjust, armrests

Plush high back w/seat springs, lever adjust, armrests

Standard

Standard

Weight

288kg (635lbs)

274.4kg (605lbs)

Length

196.8cm (77.5")

196.8cm (77.5")

Width

161cm (63.4")

137.6cm (54.2")

Height

103.8cm (40.9")

103.8cm (40.9")

®

Deck Lift System
Cutting Width
Cutting Heights
Cutting Positions
Wheels

Features
Headlights
Seat
Hour Meter
Machine DimensionS

Optional Attachments
/Accessories

Mulching Kit, Poly Roller, 48" Aerator, 48" Dethatcher, 15-Gallon Sprayer,
Spreader, Dump Cart, Wheel Covers, Headlight Kit, FlexTend™ Shoulder
Support System, Seat Cover, Mower Cover

Mulching Kit, Poly Roller, 48" Aerator, 48" Dethatcher, 15-Gallon Sprayer,
Spreader, Dump Cart, Wheel Covers, Headlight Kit, FlexTend™ Shoulder
Support System, Seat Cover, Mower Cover
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