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Beperkte garantie van 4 jaar (48 maanden) of 500 uur, naargelang wat zich het eerst voordoet. Onbeperkt aantal uren gedurende de eerste 2 jaar (24 maanden). Schokdempers met hulpveer en 

alle onderdelen in verband met de ophanging worden 4 jaar (48 maanden) gedekt met onbeperkt aantal uren. Aandrijfriemen, banden, remschijven, batterij, messen: 90 dagen ‡
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Kawasaki - Benzinemotor

FX691V

22,0 PK1)

2 cilinders V-Twin / 726 cc

Luchtgekoeld

Elektrische aftakaskoppeling

Elektrisch

23 Liter

122 cm / 48” Achteruitworp iCD™

Achter-uitworp/mulchkit en mulchmessen

4,4 - 11,4 cm

Staalplaat van 3,4 mm, dubbelwandig, dubbel versterkte zijranden, overlappend gelaste 

hoeken, iCD technologie

Gegoten aluminium 133 mm; as van 25,4 mm

Handbediend, veerondersteuning

Instelbaar geveerd voetplatvorm

Onafhankelijke Hydro-Gear® ZT-3400™ transmissies

Conisch, 28,6 mm met flens voor 4 bouten

23 x 10.50 - 12 (4 koordlagen)

11 x 4.00 - 5 (4 koordlagen) lekvrij

0 - 12,8 km/h

0 - 6,4 km/h

166

124

398

n.v.t.

Urenteller, brandstofmeter

Geïntegreerde bedieningshendels met stabilisator, automatische herstart mesaandrijving

Geïntegreerde rem op transmissies/ platform met aanwezigheidscontact, handrem inschakelen voor het starten van de motor

SRSZ1KAV1936RDCE

Kawasaki - Benzinemotor

FX600V

19,0 PK1)

2 cilinders V-Twin / 603 cc

Luchtgekoeld

Elektrische aftakaskoppeling

Elektrisch

23 Liter

91 cm / 36” Achteruitworp

Achter-uitworp/mulchkit en mulchmessen

4,4 - 11,4 cm

Staalplaat van 3,4 mm, dubbelwandig, dubbel versterkte zijranden,  

overlappend gelaste hoeken

Gegoten aluminium 133 mm; as van 25,4 mm

Handbediend, veerondersteuning

Instelbaar geveerd voetplatvorm

Onafhankelijke Hydro-Gear® ZT-3400™ transmissies

Conisch, 28,6 mm met flens voor 4 bouten

23 x 8.50 - 12 (4 koordlagen)

11 x 4.00 - 5 (4 koordlagen) lekvrij

0 - 12,8 km/h

0 - 6,4 km/h

162

92

368

n.v.t.

Urenteller, brandstofmeter

Geïntegreerde bedieningshendels met stabilisator, automatische herstart mesaandrijving

Geïntegreerde rem op transmissies/ platform met aanwezigheidscontact, handrem inschakelen voor het starten van de motor

3 jaar gelimiteerde fabrieksgarantie

1 Jaar gelimiteerde fabrieksgarantie/100 uur, naargelang wat zich het eerst voordoet, op onderdelen en arbeidsloon


