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22-36 HP

GSM
15,5-16 HP

GTM
15,5-16 HP

GTS
16-22 HP

GT
23-30 HP

TURBOGRASS
22-23 HP

SR
23-30 HP

TURBO 1-1W-2-4
28-44 HP

TURBO 5-6-6 FLAIL
50-60 HP
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PG gépek
Az olasz Gianni Ferrari cég PG típusú gépei többféle modellváltozatban 
készülnek: 22 – 30 LE közötti teljesítmény-kategóriában benzin- és 
dízelmotorral, kétkerék- és négykerék-hajtással, alacsony és magas 
tartályürítéssel. 
Az alapgépek számos munkaeszközzel egészíthetők ki, melyek 
alkalmazásával egész évben kihasználható berendezéseket kapunk.
A fűnyírókhoz csatlakoztatható adapterekkel a zöldterületek 
karbantartásával foglalkozó vállalkozások azonnali megoldást  
nyújtó, multifunkcionális gépekhez jutnak.

A homlokoldali függesztésű asztallal szerelt gépeken a nyírás és 
a gyűjtés egy időben történik. A kaszálék igen rövid úton jut el 
a vágóasztaltól a gyűjtőtartályig a gép belsejében elhelyezett 
nagyteljesítményű acélturbinán keresztül. 
Ennek a technológiának az alkalmazása a következő előnyöket 
biztosítja:
- A gépeken nincs külső gyűjtőtömlő, így alacsony tömegközéppontú, 
kiegyensúlyozott, kompakt, kiválóan irányítható gépeket kapunk.  
A külső gyűjtőtömlő nélküli gépek előnye, hogy a járdaszegélyek, 
peremek kiválóan megközelíthetők, körbenyírhatók. A vágóasztalok 
mindkét oldala “szabad”, így a fűnyírók keskeny, szűk helyeken is 
kiválóan használhatók.
- Mivel a kaszálék rövid utat tesz meg a gyűjtőrendszerben, elkerülhető 
a súrlódási veszteség. Ennek köszönhetően az acélventilátor által 
generált légáram a gyepfelületről maradéktalanul felszívja a levágott 
füvet; a turbinában és a gyűjtőtömlőben nincs lerakodás.
- A gyűjtőtartály és  a  fűnyíróasztal helyére  számos adapter 
csatlakoztatható, amelyek a  felszívórendszerhez is kapcsolhatók.

Motor
Az alapgépek  nagyteljesítményű, megbízható motorokkal készülnek. 
A háromhengeres, vízhűtéses, dízelüzemű motorok a gépek hátsó 
részében, hosszanti irányban kerülnek felszerelésre, így a kezelő a 
felhevült részektől távol helyezkedik el. A hűtőventillátor a gép mögé 
fújja a levegőt, ami elősegíti, hogy a hűtő tovább maradjon tiszta.
A PG 230-as modell kéthengeres, léghűtéses motorral készül.

Fűnyíróasztalok
Az egyedi igények kielégítése érdekében a PG modellekhez számos, 
különböző paraméterekkel rendelkező fűnyíróasztal készül.
A vágó- és a gyűjtős asztalok 112 cm, 126 cm és 130 cm; a gyűjtés 
nélküli- és a mulcsozó asztalok 130 cm és 150 cm munkaszélességben 
készülnek. 

Gyepszellőztetők
A 100 cm munkaszélességű gyepszellőztető 
használata tavasszal és nyár végén szükséges 
a moha és a gyom eltávolítása, illetve a fű 
gyökérzónájának jobb oxigénellátása érdekében. 

Gyűjtőtartályos seprőadapter, 
szűrő- és vízpermetező adapterek
A hidraulikus seprőrendszerrel a lehullott levél és 
hulladék gyűjthető tartályba. Opcióként öntisztító 
szűrőberendezés rendelhető a munkaeszközhöz, 
amely a por levegőbe történő visszajutását 
akadályozza meg.
A vízpermetező szórófej nedvesen tartja a 
munkaterületet, ami tovább  
csökkenti a  
porképződést.

Homlokoldali függesztésű tolólap
Ideális munkaeszköz homok és termőföld 
elegyengetéséhez, gödör betemetéséhez,  
 hóeltakarításához. 

Hómaró
A 130 cm munkaszélességű, két 
fokozatban állítható hómaró 
a vezetőülésből hidraulikusan 
működtethető. A gépet irányító 
személy védelme érdekében a 
fűnyírógéphez plexi szélvédő 
illeszthető.

Gyűjtőtömlő

Szárzúzók
A robusztus szárzúzókkal magas fűvel benőtt területek, cserje és 
bozót nyírható.  

112
Gyűjtős fűnyíróasztal

126 SA / 130 RCA
Gyűjtős fűnyíróasztal

130 SL
Oldalkidobós fűnyíróasztal

130 SP
Hátkidobós, mulcsozó 
fűnyíróasztal

150 SM
Oldalkidobós, mulcsozó 
fűnyíróasztal

Modell PG 210 D PG 230 PG 270 D PG 300 DW
Típus 3 kerék 4 kerék  3 kerék 4 kerék  3 kerék 4 kerék  4 kerék
Üzemanyag Dízel Benzin Dízel Dízel
Motor
Gyártó Kubota Vanguard Vanguard Vanguard
Modell D 902 V-Twin 386400 3/LC 950 D 3/LC 950 DT
Teljesítmény / térfogat 22 LE / 898 cm³ 23 LE / 627 cm³ 27 LE / 952 cm³ 30 LE / 952 cm³
Hengerek száma / hűtés 3 / víz 2 / levegő 3 / víz 3 / víz
Üzemanyagtartály térfogata 17 liter 17 liter 17 liter 17 liter
Hajtás
2WD vagy 4WD 2 WD 2 WD 2 WD 4 WD
Típus Hidrosztatikus, lábbal működtetett differenciálzár  
Sebesség Fokozatmentes 0 ÷ 12 Km/h 0 ÷ 14 Km/h
Kormányzás Szervókormány, a hátsó kerekeken csökkentett fordulósugár
Első kerék 20 x 10.00 - 8 20 x 10.00 - 8 23 x 10.50 - 12 23 x 10.50 - 12
Hátsó kerék Iker 

15x6.00-6
 

15x6.00-6
Iker 

15x6.00-6
 

15x6.00-6
Iker 

15x6.00-6
 

15x6.00-6
 

16x6.50-8
Elektromos berendezések
Akkumulátor 12 V / 44 Ah 12 V / 44 Ah 12 V / 44 Ah 12 V / 44 Ah
Biztonsági érzékelők EEC Európai Szabvány/ISO
Hidraulikus tartály 
Tartály típusa Ütésálló polietilén tartály – a tartály telítettsége esetén figyelmeztető hangjelzéssel, tapadásmentes bevonattal.
Tartály űrtartalma 600 liter 600 liter 600 liter 600 liter
Magasürítés (opció) -- 195 cm -- 195 cm -- 200 cm 200 cm
Méretek (munkaeszköz nélkül)
Önsúly 1 610 Kg 590 Kg 695 Kg 825 Kg
Hosszúság / Szélesség / Magasság 1 230x102x144 cm 230x110x147 cm
1 Bukókeret nélkül

Munkaeszközök
Magasemelő Hidraulikus, 2 munkahengerrel
Gyűjtős fűnyíróasztal
Munkaszélesség 112 cm 126 cm 130 cm
Kések 2 db tárcsa, dupla lengőkésekkel 
Kések forgása Standard, ellenkező irányban forgó Visszafelé forgó  

(RC)
Vágásmagasság 2 ÷ 8 cm Egykaros magasságbeállítás (SA)  2 ÷ 8 cm
Hátkidobós, mulcsozó fűnyíróasztal
Munkaszélesség 130 cm
Kések 3 db tárcsa, dupla lengőkésekkel
Kések forgása Hajtóművel hajtott
Vágásmagasság Egykaros magasságbeállítás (SA)  2 ÷ 8 cm
Oldalkidobós fűnyíróasztal
Munkaszélesség 130 cm
Kések 2 db tárcsa, dupla lengőkésekkel
Kések forgása Hajtóművel hajtott
Vágásmagasság  2 ÷ 8 cm
Mulcsozó, oldalkidobós fűnyíróasztal 
Munkaszélesség 150 cm
Kések 3 késes
Kések forgása Ékszíj
Vágásmagasság Egykaros magasságbeállítás (SA)  2 ÷ 8 cm
Szárzúzó
Munkaszélesség 110 cm - 135 cm
Gyepszellőztető / Filcesedés gátló
Munkaszélesség 100 cm / 28 mobil kés
Gyűjtős seprőadapter 
Munkaszélesség 120 cm
Kefék Ellenkező irányban forgó, 2 elöl + 2 középen
Opció Vízpermetező kit, porszűrő
Gyűjtőtömlő
Hosszúság 4,5 m hosszú, rozsdamentes acél szívófejjel 
Hótolólap
Munkaszélesség 130 cm, hidraulikus vezérlésű
Kétfokozatú hómaró
Munkaszélesség 130 cm

A ventilátorhoz 
c s a t l a k o z t a t h a t ó 
tömlővel a gépkezelő  
nagyobb mennyiségű 
lehullott levelet és 
hulladékot gyűjthet 
tartályba.
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PG gépek
Az olasz Gianni Ferrari cég PG típusú gépei többféle modellváltozatban 
készülnek: 22 – 30 LE közötti teljesítmény-kategóriában benzin- és 
dízelmotorral, kétkerék- és négykerék-hajtással, alacsony és magas 
tartályürítéssel. 
Az alapgépek számos munkaeszközzel egészíthetők ki, melyek 
alkalmazásával egész évben kihasználható berendezéseket kapunk.
A fűnyírókhoz csatlakoztatható adapterekkel a zöldterületek 
karbantartásával foglalkozó vállalkozások azonnali megoldást  
nyújtó, multifunkcionális gépekhez jutnak.

A homlokoldali függesztésű asztallal szerelt gépeken a nyírás és 
a gyűjtés egy időben történik. A kaszálék igen rövid úton jut el 
a vágóasztaltól a gyűjtőtartályig a gép belsejében elhelyezett 
nagyteljesítményű acélturbinán keresztül. 
Ennek a technológiának az alkalmazása a következő előnyöket 
biztosítja:
- A gépeken nincs külső gyűjtőtömlő, így alacsony tömegközéppontú, 
kiegyensúlyozott, kompakt, kiválóan irányítható gépeket kapunk.  
A külső gyűjtőtömlő nélküli gépek előnye, hogy a járdaszegélyek, 
peremek kiválóan megközelíthetők, körbenyírhatók. A vágóasztalok 
mindkét oldala “szabad”, így a fűnyírók keskeny, szűk helyeken is 
kiválóan használhatók.
- Mivel a kaszálék rövid utat tesz meg a gyűjtőrendszerben, elkerülhető 
a súrlódási veszteség. Ennek köszönhetően az acélventilátor által 
generált légáram a gyepfelületről maradéktalanul felszívja a levágott 
füvet; a turbinában és a gyűjtőtömlőben nincs lerakodás.
- A gyűjtőtartály és  a  fűnyíróasztal helyére  számos adapter 
csatlakoztatható, amelyek a  felszívórendszerhez is kapcsolhatók.

Motor
Az alapgépek  nagyteljesítményű, megbízható motorokkal készülnek. 
A háromhengeres, vízhűtéses, dízelüzemű motorok a gépek hátsó 
részében, hosszanti irányban kerülnek felszerelésre, így a kezelő a 
felhevült részektől távol helyezkedik el. A hűtőventillátor a gép mögé 
fújja a levegőt, ami elősegíti, hogy a hűtő tovább maradjon tiszta.
A PG 230-as modell kéthengeres, léghűtéses motorral készül.

Fűnyíróasztalok
Az egyedi igények kielégítése érdekében a PG modellekhez számos, 
különböző paraméterekkel rendelkező fűnyíróasztal készül.
A vágó- és a gyűjtős asztalok 112 cm, 126 cm és 130 cm; a gyűjtés 
nélküli- és a mulcsozó asztalok 130 cm és 150 cm munkaszélességben 
készülnek. 

Gyepszellőztetők
A 100 cm munkaszélességű gyepszellőztető 
használata tavasszal és nyár végén szükséges 
a moha és a gyom eltávolítása, illetve a fű 
gyökérzónájának jobb oxigénellátása érdekében. 

Gyűjtőtartályos seprőadapter, 
szűrő- és vízpermetező adapterek
A hidraulikus seprőrendszerrel a lehullott levél és 
hulladék gyűjthető tartályba. Opcióként öntisztító 
szűrőberendezés rendelhető a munkaeszközhöz, 
amely a por levegőbe történő visszajutását 
akadályozza meg.
A vízpermetező szórófej nedvesen tartja a 
munkaterületet, ami tovább  
csökkenti a  
porképződést.

Homlokoldali függesztésű tolólap
Ideális munkaeszköz homok és termőföld 
elegyengetéséhez, gödör betemetéséhez,  
 hóeltakarításához. 

Hómaró
A 130 cm munkaszélességű, két 
fokozatban állítható hómaró 
a vezetőülésből hidraulikusan 
működtethető. A gépet irányító 
személy védelme érdekében a 
fűnyírógéphez plexi szélvédő 
illeszthető.

Gyűjtőtömlő

Szárzúzók
A robusztus szárzúzókkal magas fűvel benőtt területek, cserje és 
bozót nyírható.  

112
Gyűjtős fűnyíróasztal

126 SA / 130 RCA
Gyűjtős fűnyíróasztal

130 SL
Oldalkidobós fűnyíróasztal

130 SP
Hátkidobós, mulcsozó 
fűnyíróasztal

150 SM
Oldalkidobós, mulcsozó 
fűnyíróasztal

Modell PG 210 D PG 230 PG 270 D PG 300 DW
Típus 3 kerék 4 kerék  3 kerék 4 kerék  3 kerék 4 kerék  4 kerék
Üzemanyag Dízel Benzin Dízel Dízel
Motor
Gyártó Kubota Vanguard Vanguard Vanguard
Modell D 902 V-Twin 386400 3/LC 950 D 3/LC 950 DT
Teljesítmény / térfogat 22 LE / 898 cm³ 23 LE / 627 cm³ 27 LE / 952 cm³ 30 LE / 952 cm³
Hengerek száma / hűtés 3 / víz 2 / levegő 3 / víz 3 / víz
Üzemanyagtartály térfogata 17 liter 17 liter 17 liter 17 liter
Hajtás
2WD vagy 4WD 2 WD 2 WD 2 WD 4 WD
Típus Hidrosztatikus, lábbal működtetett differenciálzár  
Sebesség Fokozatmentes 0 ÷ 12 Km/h 0 ÷ 14 Km/h
Kormányzás Szervókormány, a hátsó kerekeken csökkentett fordulósugár
Első kerék 20 x 10.00 - 8 20 x 10.00 - 8 23 x 10.50 - 12 23 x 10.50 - 12
Hátsó kerék Iker 

15x6.00-6
 

15x6.00-6
Iker 

15x6.00-6
 

15x6.00-6
Iker 

15x6.00-6
 

15x6.00-6
 

16x6.50-8
Elektromos berendezések
Akkumulátor 12 V / 44 Ah 12 V / 44 Ah 12 V / 44 Ah 12 V / 44 Ah
Biztonsági érzékelők EEC Európai Szabvány/ISO
Hidraulikus tartály 
Tartály típusa Ütésálló polietilén tartály – a tartály telítettsége esetén figyelmeztető hangjelzéssel, tapadásmentes bevonattal.
Tartály űrtartalma 600 liter 600 liter 600 liter 600 liter
Magasürítés (opció) -- 195 cm -- 195 cm -- 200 cm 200 cm
Méretek (munkaeszköz nélkül)
Önsúly 1 610 Kg 590 Kg 695 Kg 825 Kg
Hosszúság / Szélesség / Magasság 1 230x102x144 cm 230x110x147 cm
1 Bukókeret nélkül

Munkaeszközök
Magasemelő Hidraulikus, 2 munkahengerrel
Gyűjtős fűnyíróasztal
Munkaszélesség 112 cm 126 cm 130 cm
Kések 2 db tárcsa, dupla lengőkésekkel 
Kések forgása Standard, ellenkező irányban forgó Visszafelé forgó  

(RC)
Vágásmagasság 2 ÷ 8 cm Egykaros magasságbeállítás (SA)  2 ÷ 8 cm
Hátkidobós, mulcsozó fűnyíróasztal
Munkaszélesség 130 cm
Kések 3 db tárcsa, dupla lengőkésekkel
Kések forgása Hajtóművel hajtott
Vágásmagasság Egykaros magasságbeállítás (SA)  2 ÷ 8 cm
Oldalkidobós fűnyíróasztal
Munkaszélesség 130 cm
Kések 2 db tárcsa, dupla lengőkésekkel
Kések forgása Hajtóművel hajtott
Vágásmagasság  2 ÷ 8 cm
Mulcsozó, oldalkidobós fűnyíróasztal 
Munkaszélesség 150 cm
Kések 3 késes
Kések forgása Ékszíj
Vágásmagasság Egykaros magasságbeállítás (SA)  2 ÷ 8 cm
Szárzúzó
Munkaszélesség 110 cm - 135 cm
Gyepszellőztető / Filcesedés gátló
Munkaszélesség 100 cm / 28 mobil kés
Gyűjtős seprőadapter 
Munkaszélesség 120 cm
Kefék Ellenkező irányban forgó, 2 elöl + 2 középen
Opció Vízpermetező kit, porszűrő
Gyűjtőtömlő
Hosszúság 4,5 m hosszú, rozsdamentes acél szívófejjel 
Hótolólap
Munkaszélesség 130 cm, hidraulikus vezérlésű
Kétfokozatú hómaró
Munkaszélesség 130 cm

A ventilátorhoz 
c s a t l a k o z t a t h a t ó 
tömlővel a gépkezelő  
nagyobb mennyiségű 
lehullott levelet és 
hulladékot gyűjthet 
tartályba.
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PG gépek
Az olasz Gianni Ferrari cég PG típusú gépei többféle modellváltozatban 
készülnek: 22 – 30 LE közötti teljesítmény-kategóriában benzin- és 
dízelmotorral, kétkerék- és négykerék-hajtással, alacsony és magas 
tartályürítéssel. 
Az alapgépek számos munkaeszközzel egészíthetők ki, melyek 
alkalmazásával egész évben kihasználható berendezéseket kapunk.
A fűnyírókhoz csatlakoztatható adapterekkel a zöldterületek 
karbantartásával foglalkozó vállalkozások azonnali megoldást  
nyújtó, multifunkcionális gépekhez jutnak.

A homlokoldali függesztésű asztallal szerelt gépeken a nyírás és 
a gyűjtés egy időben történik. A kaszálék igen rövid úton jut el 
a vágóasztaltól a gyűjtőtartályig a gép belsejében elhelyezett 
nagyteljesítményű acélturbinán keresztül. 
Ennek a technológiának az alkalmazása a következő előnyöket 
biztosítja:
- A gépeken nincs külső gyűjtőtömlő, így alacsony tömegközéppontú, 
kiegyensúlyozott, kompakt, kiválóan irányítható gépeket kapunk.  
A külső gyűjtőtömlő nélküli gépek előnye, hogy a járdaszegélyek, 
peremek kiválóan megközelíthetők, körbenyírhatók. A vágóasztalok 
mindkét oldala “szabad”, így a fűnyírók keskeny, szűk helyeken is 
kiválóan használhatók.
- Mivel a kaszálék rövid utat tesz meg a gyűjtőrendszerben, elkerülhető 
a súrlódási veszteség. Ennek köszönhetően az acélventilátor által 
generált légáram a gyepfelületről maradéktalanul felszívja a levágott 
füvet; a turbinában és a gyűjtőtömlőben nincs lerakodás.
- A gyűjtőtartály és  a  fűnyíróasztal helyére  számos adapter 
csatlakoztatható, amelyek a  felszívórendszerhez is kapcsolhatók.

Motor
Az alapgépek  nagyteljesítményű, megbízható motorokkal készülnek. 
A háromhengeres, vízhűtéses, dízelüzemű motorok a gépek hátsó 
részében, hosszanti irányban kerülnek felszerelésre, így a kezelő a 
felhevült részektől távol helyezkedik el. A hűtőventillátor a gép mögé 
fújja a levegőt, ami elősegíti, hogy a hűtő tovább maradjon tiszta.
A PG 230-as modell kéthengeres, léghűtéses motorral készül.

Fűnyíróasztalok
Az egyedi igények kielégítése érdekében a PG modellekhez számos, 
különböző paraméterekkel rendelkező fűnyíróasztal készül.
A vágó- és a gyűjtős asztalok 112 cm, 126 cm és 130 cm; a gyűjtés 
nélküli- és a mulcsozó asztalok 130 cm és 150 cm munkaszélességben 
készülnek. 

Gyepszellőztetők
A 100 cm munkaszélességű gyepszellőztető 
használata tavasszal és nyár végén szükséges 
a moha és a gyom eltávolítása, illetve a fű 
gyökérzónájának jobb oxigénellátása érdekében. 

Gyűjtőtartályos seprőadapter, 
szűrő- és vízpermetező adapterek
A hidraulikus seprőrendszerrel a lehullott levél és 
hulladék gyűjthető tartályba. Opcióként öntisztító 
szűrőberendezés rendelhető a munkaeszközhöz, 
amely a por levegőbe történő visszajutását 
akadályozza meg.
A vízpermetező szórófej nedvesen tartja a 
munkaterületet, ami tovább  
csökkenti a  
porképződést.

Homlokoldali függesztésű tolólap
Ideális munkaeszköz homok és termőföld 
elegyengetéséhez, gödör betemetéséhez,  
 hóeltakarításához. 

Hómaró
A 130 cm munkaszélességű, két 
fokozatban állítható hómaró 
a vezetőülésből hidraulikusan 
működtethető. A gépet irányító 
személy védelme érdekében a 
fűnyírógéphez plexi szélvédő 
illeszthető.

Gyűjtőtömlő

Szárzúzók
A robusztus szárzúzókkal magas fűvel benőtt területek, cserje és 
bozót nyírható.  

112
Gyűjtős fűnyíróasztal

126 SA / 130 RCA
Gyűjtős fűnyíróasztal

130 SL
Oldalkidobós fűnyíróasztal

130 SP
Hátkidobós, mulcsozó 
fűnyíróasztal

150 SM
Oldalkidobós, mulcsozó 
fűnyíróasztal

Modell PG 210 D PG 230 PG 270 D PG 300 DW
Típus 3 kerék 4 kerék  3 kerék 4 kerék  3 kerék 4 kerék  4 kerék
Üzemanyag Dízel Benzin Dízel Dízel
Motor
Gyártó Kubota Vanguard Vanguard Vanguard
Modell D 902 V-Twin 386400 3/LC 950 D 3/LC 950 DT
Teljesítmény / térfogat 22 LE / 898 cm³ 23 LE / 627 cm³ 27 LE / 952 cm³ 30 LE / 952 cm³
Hengerek száma / hűtés 3 / víz 2 / levegő 3 / víz 3 / víz
Üzemanyagtartály térfogata 17 liter 17 liter 17 liter 17 liter
Hajtás
2WD vagy 4WD 2 WD 2 WD 2 WD 4 WD
Típus Hidrosztatikus, lábbal működtetett differenciálzár  
Sebesség Fokozatmentes 0 ÷ 12 Km/h 0 ÷ 14 Km/h
Kormányzás Szervókormány, a hátsó kerekeken csökkentett fordulósugár
Első kerék 20 x 10.00 - 8 20 x 10.00 - 8 23 x 10.50 - 12 23 x 10.50 - 12
Hátsó kerék Iker 

15x6.00-6
 

15x6.00-6
Iker 

15x6.00-6
 

15x6.00-6
Iker 

15x6.00-6
 

15x6.00-6
 

16x6.50-8
Elektromos berendezések
Akkumulátor 12 V / 44 Ah 12 V / 44 Ah 12 V / 44 Ah 12 V / 44 Ah
Biztonsági érzékelők EEC Európai Szabvány/ISO
Hidraulikus tartály 
Tartály típusa Ütésálló polietilén tartály – a tartály telítettsége esetén figyelmeztető hangjelzéssel, tapadásmentes bevonattal.
Tartály űrtartalma 600 liter 600 liter 600 liter 600 liter
Magasürítés (opció) -- 195 cm -- 195 cm -- 200 cm 200 cm
Méretek (munkaeszköz nélkül)
Önsúly 1 610 Kg 590 Kg 695 Kg 825 Kg
Hosszúság / Szélesség / Magasság 1 230x102x144 cm 230x110x147 cm
1 Bukókeret nélkül

Munkaeszközök
Magasemelő Hidraulikus, 2 munkahengerrel
Gyűjtős fűnyíróasztal
Munkaszélesség 112 cm 126 cm 130 cm
Kések 2 db tárcsa, dupla lengőkésekkel 
Kések forgása Standard, ellenkező irányban forgó Visszafelé forgó  

(RC)
Vágásmagasság 2 ÷ 8 cm Egykaros magasságbeállítás (SA)  2 ÷ 8 cm
Hátkidobós, mulcsozó fűnyíróasztal
Munkaszélesség 130 cm
Kések 3 db tárcsa, dupla lengőkésekkel
Kések forgása Hajtóművel hajtott
Vágásmagasság Egykaros magasságbeállítás (SA)  2 ÷ 8 cm
Oldalkidobós fűnyíróasztal
Munkaszélesség 130 cm
Kések 2 db tárcsa, dupla lengőkésekkel
Kések forgása Hajtóművel hajtott
Vágásmagasság  2 ÷ 8 cm
Mulcsozó, oldalkidobós fűnyíróasztal 
Munkaszélesség 150 cm
Kések 3 késes
Kések forgása Ékszíj
Vágásmagasság Egykaros magasságbeállítás (SA)  2 ÷ 8 cm
Szárzúzó
Munkaszélesség 110 cm - 135 cm
Gyepszellőztető / Filcesedés gátló
Munkaszélesség 100 cm / 28 mobil kés
Gyűjtős seprőadapter 
Munkaszélesség 120 cm
Kefék Ellenkező irányban forgó, 2 elöl + 2 középen
Opció Vízpermetező kit, porszűrő
Gyűjtőtömlő
Hosszúság 4,5 m hosszú, rozsdamentes acél szívófejjel 
Hótolólap
Munkaszélesség 130 cm, hidraulikus vezérlésű
Kétfokozatú hómaró
Munkaszélesség 130 cm

A ventilátorhoz 
c s a t l a k o z t a t h a t ó 
tömlővel a gépkezelő  
nagyobb mennyiségű 
lehullott levelet és 
hulladékot gyűjthet 
tartályba.



RANGE
Homlokoldali függesztés
A munkaterületre történő maximális rálátás és irányíthatóság 
érdekében minden munkaeszköz homlokoldali függesztésű, így a fű 
vágásakor a gép nem hajt rá a nyírandó gyepre, ott a kerekek nem 
hagynak nyomot. A végeredmény egyenletes, tiszta nyírású pázsit. 
A homlokoldali függesztés további előnye, hogy a fűnyíróasztal 
bokrok alatt; fák, virágágyások körül és falak mellett is kiváló munkát 
végez. 

Hidraulikus vezérlés
A PG modelleket homlokoldali hidraulikus emelővel szereljük, ami 
lehetővé teszi, hogy a gépkezelő a gépről történő leszállás nélkül 
megemelje a munkaeszközt; így a fűnyírógép járdaszegélyen 
vagy más tereptárgyakon munkaeszközzel együtt áthajthat. Ez a 
kivitelezési mód a fűnyíró karbantartásnál megkönnyíti a géphez 
történő hozzáférést is. 
A munkaeszközök csatlakoztatásai egyszerűen - szerszám használata 
nélkül - végezhetők el. 
A tartály ürítése kettős működésű hidraulikus hengerekkel 
egyszerűen és gyorsan történik.

Tartály 
A 600 literes tartály rendkívül erős, ütésálló anyagból készül. 
A tartályba szűrő, terelőlap és telítettséget jelző berendezések 
kerülnek. A fémhálós szűrőrács egyszerűen eltávolítható és 
tisztítható. Megakadályozza a kaszálék távozását a tartályból, 
miközben biztosítja a levegő szabad áramlását - így lehetővé válik 
a tartály teljes térfogatának kihasználása. Hangjelzés figyelmezteti a 
kezelőt, hogy a tartály megtelt, kapcsolja le a TLT-t - így elkerülhető  
a gyűjtőtömlő eltömődése.
A tartályban elhelyezett terelőlapátot fémlemez védi a kopástól.
A tartályt és a burkolatot acélcsőből készült bukókeret védi a 
rázkódástól, tereptárgyaknak történő nekiütődéstől.

Magasürítésű tartály
A négy kerékkel készült PG modellekre emelőberendezés 
csatlakoztatható. Ez azt jelenti, hogy a tartály paralelogramma 
rendszerű hidraulikus billentéssel, 2 méter magasságból üríthető 
közvetlenül tartályba, pótkocsira vagy konténerbe. 
A független vezérlésnek köszönhetően a maximális billentési 
magasság alatt bárhol megállítható a tartály.

Vezetőülés
A műszerfalon az irányító- és jelzőberendezések közvetlenül 
a kezelő előtt helyezkednek el.  Az ergonómikus kialakítás a 
kezelő számára egyszerűbb használatot és nagyobb kontrollt 
tesz lehetővé. A digitális kijelző mutatja az általános üzemeltetési 
adatokat (üzemóra, vízhőmérséklet, üzemanyagszint, stb.); 
műszaki probléma esetén a hibát diagnosztizálja (kivéve PG 230).
Az ülés a kezelő súlyának és magasságának megfelelően állítható, 
az ülésrugók magassága és  merevsége szintén változtatható.
Az irányító- és vezérlőegységek a kezelőtől karnyújtásnyira 
helyezkednek el, a hidraulikát vezérlő karok  a véletlenszerű 
mozdulatok elkerülése érdekében védettek. 

Hajtás és irányítás
A PG modellek hidrosztatikus hajtásúak, sebességük egy pedállal 
fokozatmentesen,   0 – 14 km/h közötti sebességtartományban 
szabályozható (4WD).
Nehezített terepviszonyok esetén (egyenetlen talajon, rézsűn) 
alkalmazható a differenciálzár, így az első kerekekre is egyenlő 
nyomaték jut, ami megkönnyíti a gép irányíthatóságát. 
A hidraulikus kormányrendszer a hátsó kerekekre hat, ezáltal 
biztosított a gyors és pontos irányváltás, ugyanakkor ez a művelet a 
kezelőtől egyre kisebb erőfeszítést igényel.
A PG modelleken dupla hátsó, kormányzott kerék található (3 kerekes 
modellváltozat), aminek következtében a fűnyírók fordulósugara 
jelentősen csökken, egyúttal  irányíthatóságuk nő. A négy kerékkel 
gyártott gépváltozatokon a hátsó kerekeket lengőtengelyre 
rögzítjük, ami a fordulósugár csökkenését, rézsűn történő stabil és 
biztonságos munkavégzést eredményez.  
A négykerék-hajtású modellek szabadalmaztatott HTC™ 
(Hidrosztatikus Hajtást Ellenőrző) rendszerrel készülnek, ami a 
következő előnyöket biztosítja:
-intelligens kipörgésgátló mindkét hátsó keréknél, így forduláskor 
elkerülhető a gyep esetleges roncsolása;
- irányváltáskor is garantált mind a négy kerék hajtása. Ez kiemelkedő 
biztonsági tényező a piacon jelenleg alkalmazott megoldásokhoz 
képest, amelyek forduláskor  letiltják a négykerék-hajtást.  

Biztonság 
A PG modellek tervezése és gyártása megfelel a legszigorúbb EU 
előírásoknak és Nemzetközi Szabványoknak.
A gépeket fényszóróval szereljük, így rossz látási körülmények 
esetén is biztonságosan működtethetők.
Az alacsony súlypont és a tengelyek egyenletes terhelése a 
fűnyírókon kiemelkedő stabilitást eredményeznek. 

Közlekedés közúti forgalomban
A négy kerékkel szerelt, dízelüzemű PG modellek a közúti 
közlekedés követelményeinek megfelelő kiegészítő felszerelésekkel 
készülnek, vizsgáztatás után érvényes forgalmi engedéllyel 
hajthatnak rá a közutakra. Az engedélyben megadottak szerint a 
gép munkaeszközzel vagy anélkül, telített vagy üres tartállyal vehet 
részt a forgalomban.

A piaci igények maximális kielégítése érdekében a PG sorozat 
gépeit folyamatosan fejleszti a gyártó cég.
A kiváló minőségű PG modellek megfelelnek a felhasználók által 
támasztott legmagasabb követelményeknek.
A PG modelleket kertészeti vállalkozások ezrei használják 
mindennapi munkájuk során. E vállalkozók a fűnyírók 
megbízhatósága, hatékonysága, alacsony üzemeltetési 
költségei és kezelőbarát műszaki tulajdonságai  következtében 
hűségesek a márkához.  

Gázkar

Külső csatlakozó kar

Tartályt emelő kar
Munkaeszközt emelő kar

Működést ellenőrző műszer

Előremeneti 
pedál

Hátrameneti 
pedál

Rögzítőfék

Elektromos indítókapcsoló

Tartálybillentést irányító kar
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-intelligens kipörgésgátló mindkét hátsó keréknél, így forduláskor 
elkerülhető a gyep esetleges roncsolása;
- irányváltáskor is garantált mind a négy kerék hajtása. Ez kiemelkedő 
biztonsági tényező a piacon jelenleg alkalmazott megoldásokhoz 
képest, amelyek forduláskor  letiltják a négykerék-hajtást.  

Biztonság 
A PG modellek tervezése és gyártása megfelel a legszigorúbb EU 
előírásoknak és Nemzetközi Szabványoknak.
A gépeket fényszóróval szereljük, így rossz látási körülmények 
esetén is biztonságosan működtethetők.
Az alacsony súlypont és a tengelyek egyenletes terhelése a 
fűnyírókon kiemelkedő stabilitást eredményeznek. 

Közlekedés közúti forgalomban
A négy kerékkel szerelt, dízelüzemű PG modellek a közúti 
közlekedés követelményeinek megfelelő kiegészítő felszerelésekkel 
készülnek, vizsgáztatás után érvényes forgalmi engedéllyel 
hajthatnak rá a közutakra. Az engedélyben megadottak szerint a 
gép munkaeszközzel vagy anélkül, telített vagy üres tartállyal vehet 
részt a forgalomban.

A piaci igények maximális kielégítése érdekében a PG sorozat 
gépeit folyamatosan fejleszti a gyártó cég.
A kiváló minőségű PG modellek megfelelnek a felhasználók által 
támasztott legmagasabb követelményeknek.
A PG modelleket kertészeti vállalkozások ezrei használják 
mindennapi munkájuk során. E vállalkozók a fűnyírók 
megbízhatósága, hatékonysága, alacsony üzemeltetési 
költségei és kezelőbarát műszaki tulajdonságai  következtében 
hűségesek a márkához.  
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RANGE
Homlokoldali függesztés
A munkaterületre történő maximális rálátás és irányíthatóság 
érdekében minden munkaeszköz homlokoldali függesztésű, így a fű 
vágásakor a gép nem hajt rá a nyírandó gyepre, ott a kerekek nem 
hagynak nyomot. A végeredmény egyenletes, tiszta nyírású pázsit. 
A homlokoldali függesztés további előnye, hogy a fűnyíróasztal 
bokrok alatt; fák, virágágyások körül és falak mellett is kiváló munkát 
végez. 

Hidraulikus vezérlés
A PG modelleket homlokoldali hidraulikus emelővel szereljük, ami 
lehetővé teszi, hogy a gépkezelő a gépről történő leszállás nélkül 
megemelje a munkaeszközt; így a fűnyírógép járdaszegélyen 
vagy más tereptárgyakon munkaeszközzel együtt áthajthat. Ez a 
kivitelezési mód a fűnyíró karbantartásnál megkönnyíti a géphez 
történő hozzáférést is. 
A munkaeszközök csatlakoztatásai egyszerűen - szerszám használata 
nélkül - végezhetők el. 
A tartály ürítése kettős működésű hidraulikus hengerekkel 
egyszerűen és gyorsan történik.

Tartály 
A 600 literes tartály rendkívül erős, ütésálló anyagból készül. 
A tartályba szűrő, terelőlap és telítettséget jelző berendezések 
kerülnek. A fémhálós szűrőrács egyszerűen eltávolítható és 
tisztítható. Megakadályozza a kaszálék távozását a tartályból, 
miközben biztosítja a levegő szabad áramlását - így lehetővé válik 
a tartály teljes térfogatának kihasználása. Hangjelzés figyelmezteti a 
kezelőt, hogy a tartály megtelt, kapcsolja le a TLT-t - így elkerülhető  
a gyűjtőtömlő eltömődése.
A tartályban elhelyezett terelőlapátot fémlemez védi a kopástól.
A tartályt és a burkolatot acélcsőből készült bukókeret védi a 
rázkódástól, tereptárgyaknak történő nekiütődéstől.

Magasürítésű tartály
A négy kerékkel készült PG modellekre emelőberendezés 
csatlakoztatható. Ez azt jelenti, hogy a tartály paralelogramma 
rendszerű hidraulikus billentéssel, 2 méter magasságból üríthető 
közvetlenül tartályba, pótkocsira vagy konténerbe. 
A független vezérlésnek köszönhetően a maximális billentési 
magasság alatt bárhol megállítható a tartály.

Vezetőülés
A műszerfalon az irányító- és jelzőberendezések közvetlenül 
a kezelő előtt helyezkednek el.  Az ergonómikus kialakítás a 
kezelő számára egyszerűbb használatot és nagyobb kontrollt 
tesz lehetővé. A digitális kijelző mutatja az általános üzemeltetési 
adatokat (üzemóra, vízhőmérséklet, üzemanyagszint, stb.); 
műszaki probléma esetén a hibát diagnosztizálja (kivéve PG 230).
Az ülés a kezelő súlyának és magasságának megfelelően állítható, 
az ülésrugók magassága és  merevsége szintén változtatható.
Az irányító- és vezérlőegységek a kezelőtől karnyújtásnyira 
helyezkednek el, a hidraulikát vezérlő karok  a véletlenszerű 
mozdulatok elkerülése érdekében védettek. 

Hajtás és irányítás
A PG modellek hidrosztatikus hajtásúak, sebességük egy pedállal 
fokozatmentesen,   0 – 14 km/h közötti sebességtartományban 
szabályozható (4WD).
Nehezített terepviszonyok esetén (egyenetlen talajon, rézsűn) 
alkalmazható a differenciálzár, így az első kerekekre is egyenlő 
nyomaték jut, ami megkönnyíti a gép irányíthatóságát. 
A hidraulikus kormányrendszer a hátsó kerekekre hat, ezáltal 
biztosított a gyors és pontos irányváltás, ugyanakkor ez a művelet a 
kezelőtől egyre kisebb erőfeszítést igényel.
A PG modelleken dupla hátsó, kormányzott kerék található (3 kerekes 
modellváltozat), aminek következtében a fűnyírók fordulósugara 
jelentősen csökken, egyúttal  irányíthatóságuk nő. A négy kerékkel 
gyártott gépváltozatokon a hátsó kerekeket lengőtengelyre 
rögzítjük, ami a fordulósugár csökkenését, rézsűn történő stabil és 
biztonságos munkavégzést eredményez.  
A négykerék-hajtású modellek szabadalmaztatott HTC™ 
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PG gépek
Az olasz Gianni Ferrari cég PG típusú gépei többféle modellváltozatban 
készülnek: 22 – 30 LE közötti teljesítmény-kategóriában benzin- és 
dízelmotorral, kétkerék- és négykerék-hajtással, alacsony és magas 
tartályürítéssel. 
Az alapgépek számos munkaeszközzel egészíthetők ki, melyek 
alkalmazásával egész évben kihasználható berendezéseket kapunk.
A fűnyírókhoz csatlakoztatható adapterekkel a zöldterületek 
karbantartásával foglalkozó vállalkozások azonnali megoldást  
nyújtó, multifunkcionális gépekhez jutnak.

A homlokoldali függesztésű asztallal szerelt gépeken a nyírás és 
a gyűjtés egy időben történik. A kaszálék igen rövid úton jut el 
a vágóasztaltól a gyűjtőtartályig a gép belsejében elhelyezett 
nagyteljesítményű acélturbinán keresztül. 
Ennek a technológiának az alkalmazása a következő előnyöket 
biztosítja:
- A gépeken nincs külső gyűjtőtömlő, így alacsony tömegközéppontú, 
kiegyensúlyozott, kompakt, kiválóan irányítható gépeket kapunk.  
A külső gyűjtőtömlő nélküli gépek előnye, hogy a járdaszegélyek, 
peremek kiválóan megközelíthetők, körbenyírhatók. A vágóasztalok 
mindkét oldala “szabad”, így a fűnyírók keskeny, szűk helyeken is 
kiválóan használhatók.
- Mivel a kaszálék rövid utat tesz meg a gyűjtőrendszerben, elkerülhető 
a súrlódási veszteség. Ennek köszönhetően az acélventilátor által 
generált légáram a gyepfelületről maradéktalanul felszívja a levágott 
füvet; a turbinában és a gyűjtőtömlőben nincs lerakodás.
- A gyűjtőtartály és  a  fűnyíróasztal helyére  számos adapter 
csatlakoztatható, amelyek a  felszívórendszerhez is kapcsolhatók.

Motor
Az alapgépek  nagyteljesítményű, megbízható motorokkal készülnek. 
A háromhengeres, vízhűtéses, dízelüzemű motorok a gépek hátsó 
részében, hosszanti irányban kerülnek felszerelésre, így a kezelő a 
felhevült részektől távol helyezkedik el. A hűtőventillátor a gép mögé 
fújja a levegőt, ami elősegíti, hogy a hűtő tovább maradjon tiszta.
A PG 230-as modell kéthengeres, léghűtéses motorral készül.

Fűnyíróasztalok
Az egyedi igények kielégítése érdekében a PG modellekhez számos, 
különböző paraméterekkel rendelkező fűnyíróasztal készül.
A vágó- és a gyűjtős asztalok 112 cm, 126 cm és 130 cm; a gyűjtés 
nélküli- és a mulcsozó asztalok 130 cm és 150 cm munkaszélességben 
készülnek. 

Gyepszellőztetők
A 100 cm munkaszélességű gyepszellőztető 
használata tavasszal és nyár végén szükséges 
a moha és a gyom eltávolítása, illetve a fű 
gyökérzónájának jobb oxigénellátása érdekében. 

Gyűjtőtartályos seprőadapter, 
szűrő- és vízpermetező adapterek
A hidraulikus seprőrendszerrel a lehullott levél és 
hulladék gyűjthető tartályba. Opcióként öntisztító 
szűrőberendezés rendelhető a munkaeszközhöz, 
amely a por levegőbe történő visszajutását 
akadályozza meg.
A vízpermetező szórófej nedvesen tartja a 
munkaterületet, ami tovább  
csökkenti a  
porképződést.

Homlokoldali függesztésű tolólap
Ideális munkaeszköz homok és termőföld 
elegyengetéséhez, gödör betemetéséhez,  
 hóeltakarításához. 

Hómaró
A 130 cm munkaszélességű, két 
fokozatban állítható hómaró 
a vezetőülésből hidraulikusan 
működtethető. A gépet irányító 
személy védelme érdekében a 
fűnyírógéphez plexi szélvédő 
illeszthető.

Gyűjtőtömlő

Szárzúzók
A robusztus szárzúzókkal magas fűvel benőtt területek, cserje és 
bozót nyírható.  

112
Gyűjtős fűnyíróasztal

126 SA / 130 RCA
Gyűjtős fűnyíróasztal

130 SL
Oldalkidobós fűnyíróasztal

130 SP
Hátkidobós, mulcsozó 
fűnyíróasztal

150 SM
Oldalkidobós, mulcsozó 
fűnyíróasztal

Modell PG 210 D PG 230 PG 270 D PG 300 DW
Típus 3 kerék 4 kerék  3 kerék 4 kerék  3 kerék 4 kerék  4 kerék
Üzemanyag Dízel Benzin Dízel Dízel
Motor
Gyártó Kubota Vanguard Vanguard Vanguard
Modell D 902 V-Twin 386400 3/LC 950 D 3/LC 950 DT
Teljesítmény / térfogat 22 LE / 898 cm³ 23 LE / 627 cm³ 27 LE / 952 cm³ 30 LE / 952 cm³
Hengerek száma / hűtés 3 / víz 2 / levegő 3 / víz 3 / víz
Üzemanyagtartály térfogata 17 liter 17 liter 17 liter 17 liter
Hajtás
2WD vagy 4WD 2 WD 2 WD 2 WD 4 WD
Típus Hidrosztatikus, lábbal működtetett differenciálzár  
Sebesség Fokozatmentes 0 ÷ 12 Km/h 0 ÷ 14 Km/h
Kormányzás Szervókormány, a hátsó kerekeken csökkentett fordulósugár
Első kerék 20 x 10.00 - 8 20 x 10.00 - 8 23 x 10.50 - 12 23 x 10.50 - 12
Hátsó kerék Iker 

15x6.00-6
 

15x6.00-6
Iker 

15x6.00-6
 

15x6.00-6
Iker 

15x6.00-6
 

15x6.00-6
 

16x6.50-8
Elektromos berendezések
Akkumulátor 12 V / 44 Ah 12 V / 44 Ah 12 V / 44 Ah 12 V / 44 Ah
Biztonsági érzékelők EEC Európai Szabvány/ISO
Hidraulikus tartály 
Tartály típusa Ütésálló polietilén tartály – a tartály telítettsége esetén figyelmeztető hangjelzéssel, tapadásmentes bevonattal.
Tartály űrtartalma 600 liter 600 liter 600 liter 600 liter
Magasürítés (opció) -- 195 cm -- 195 cm -- 200 cm 200 cm
Méretek (munkaeszköz nélkül)
Önsúly 1 610 Kg 590 Kg 695 Kg 825 Kg
Hosszúság / Szélesség / Magasság 1 230x102x144 cm 230x110x147 cm
1 Bukókeret nélkül

Munkaeszközök
Magasemelő Hidraulikus, 2 munkahengerrel
Gyűjtős fűnyíróasztal
Munkaszélesség 112 cm 126 cm 130 cm
Kések 2 db tárcsa, dupla lengőkésekkel 
Kések forgása Standard, ellenkező irányban forgó Visszafelé forgó  

(RC)
Vágásmagasság 2 ÷ 8 cm Egykaros magasságbeállítás (SA)  2 ÷ 8 cm
Hátkidobós, mulcsozó fűnyíróasztal
Munkaszélesség 130 cm
Kések 3 db tárcsa, dupla lengőkésekkel
Kések forgása Hajtóművel hajtott
Vágásmagasság Egykaros magasságbeállítás (SA)  2 ÷ 8 cm
Oldalkidobós fűnyíróasztal
Munkaszélesség 130 cm
Kések 2 db tárcsa, dupla lengőkésekkel
Kések forgása Hajtóművel hajtott
Vágásmagasság  2 ÷ 8 cm
Mulcsozó, oldalkidobós fűnyíróasztal 
Munkaszélesség 150 cm
Kések 3 késes
Kések forgása Ékszíj
Vágásmagasság Egykaros magasságbeállítás (SA)  2 ÷ 8 cm
Szárzúzó
Munkaszélesség 110 cm - 135 cm
Gyepszellőztető / Filcesedés gátló
Munkaszélesség 100 cm / 28 mobil kés
Gyűjtős seprőadapter 
Munkaszélesség 120 cm
Kefék Ellenkező irányban forgó, 2 elöl + 2 középen
Opció Vízpermetező kit, porszűrő
Gyűjtőtömlő
Hosszúság 4,5 m hosszú, rozsdamentes acél szívófejjel 
Hótolólap
Munkaszélesség 130 cm, hidraulikus vezérlésű
Kétfokozatú hómaró
Munkaszélesség 130 cm

A ventilátorhoz 
c s a t l a k o z t a t h a t ó 
tömlővel a gépkezelő  
nagyobb mennyiségű 
lehullott levelet és 
hulladékot gyűjthet 
tartályba.




