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MODELOVERSIGT
RZ-45 RZ-50 RZ-53

ART.NR 04320 04321 04322

MOTOR Weibang* 139cc, 2,9HK Weibang* 166cc, 3,4HK Weibang* 196cc, 4,1HK

DRIFTSSYSTEM Træk på baghjul Træk på baghjul Træk på baghjul

HASTIGHED FREM 0,9 m/sek 0,9 m/sek 0,9 m/sek

KLIPPEBREDDE 45 cm 50 cm 53 cm

KLIPPEHØJDER Ja Ja Nej

AUTO CHOKER 15-65 mm 15-65 mm 20-75 mm

MATERIALE Stål Stål Stål

BENZINTANK 0,9 L 1 L 1,5 L

HJUL 7/9 Plast 8/9 Plast 8/9 Plast

OPSAMLER 50 L 60 L 70 L

VÆGT 34,5 kg 42,3 kg 50 kg

PRIS Kr 3.995,- inkl moms Kr 5.295,- inkl moms Kr 5.495,- inkl moms

Aerodynamisk kniv 
med vinge for god 
klipperesultat og bedste 
effekt ved opsamling.  
(art.nr 04322)

Let tilgængelig håndtag 
til nem indstilling af 
højde på styret.

Styret kan klappes 
helt ned, praktisk ved 
transport og opbevaring.

Patenteret dobbelt 
lejebeslag, der ligeledes 
er dobbelt boltet.

Let og enkelt kan du 
ændre til sideudkast. 
Designet til langt og vådt 
græs.

Let justering af 
farten, giver dig 
komfortabel drifts- og 
arbejdsoplevelse. (art.nr 
04321 og 04322)

* Loncin motor som er brandet Weibang. 

Pålidelighed og maksimal ydelse, selv 
under vanskelige forhold, er kendetegnet 
på en Weibang maskine. Hver detalje er 
designet til at holde længe; professionel 
maskine i den bedste kvalitet. En 
professionel maskine fra Weibang er 
designet til at maksimere effektiviteten og 
reducere hviletiden, som dermed bidrager 
til at øge din lønsomhed og effektivitet.

Weibang bruger de sidste nye 
produktionsmetoder, og kan dermed tilbyde 
komponenter af højeste kvallitet. Weibang 
gennemfører altid kvalitetstests. Ved at 
benytte sig af den sidste nye teknologi og 
robotsvejsnings udstyr, kan du være sikker 
på at hver eneste maskine fra Weibang er 
bygget med god kvalitet som standard.

- PRODUKTION AF HØJESTE KVALITET

I en og samme maskine 
har du bioklip, opsamler og 
sideudkast. Styret kan slås 

sammen, så maskinen fylder 
mindre ved opbevaring. Kan 

også stilles på højkant og 
dermed lettere adgang til 

vedligehold. 

RZ3-I-1 SERIEN



MODELOVERSIGT
SD-53M SD-53BBC

ART.NR 04301 04302

MOTOR Weibang* 196cc, 4,1 HK Weibang* 196cc, 4,1 HK

DRIFTSSYSTEM 3 Trins gearkasse, træk på baghjul 3 Trins gearkasse, træk på baghjul

BBC-CLUTCH Nej Ja

HASTIGHED FREM 0,8-1,0-1,2 m/sek 0,94-1,22 m/sek

KLIPPEBREDDE 53 cm 53 cm

KLIPPEHØJDER, ANTAL 15-85 mm. 10 stk 15-80 mm. 10 stk

MATERIALE Stål Stål

OPSAMLER 70 L 70 L

BENZINTANK 1,5 L 1,5 L

VÆGT 49 kg 52 kg

PRIS Kr 6.750,- inkl moms Kr 8.750,- inkl moms

Kraftig motor på 196cc 
giver plæneklipperen 
stor kraft og god ydelse.

Let justering af 
farten, giver dig 
komfortabel drifts- og 
arbejdsoplevelse.

Meget robust 
klippeskjold i stål 
beskytter knivbladene 
under vanskelige 
forhold.

Patentert akseldrift, 
giver længere 
holdbarhed og mere 
pålidelighed.

Den professionelle 
gearkasse med flere 
indvendige gear i metal, 
sikrer stærk og stabil 
ydelse.

Slidstærk BBC (blade-
brake-clutch) giver dig 
mulighed for at stoppe 
knivene uden at slukke 
motoren. Gælder kun på 
art.nr 04302

* Loncin motor som er brandet Weibang. 

  
AKSELDRIFTSERIEN

- Kraftig motor fra Weibang 196cc, 4,1HK 
 

- 3-i-1 - maskinen med bioklip, opsamling og sideudkast  
 

- Akseldrift på fremdrift giver langvarig og sikker drift, kombi-
neret med Weibangs gearboks 

 
- Multigear transmission giver variabel hastighed på 0,8-1,2 

m/sek (537SCV) 
 

- BBC-Clutch giver mulighed for at stoppe knivene uden at  
slukke motoren. Gælder kun art. nr 04302

 
- 53 cm klippebredde med god løft af græsset, sikrer god klip-

ning i alt slags vejr 
 

- Central højdejustering 
 

- SD serien findes i stål

SD



MODELOVERSIGT
MZ-46 MZ-53 MZ-53KA

ART.NR 04310 04311 04312

MOTOR Weibang* 166cc, 3,4 HK Weibang* 196cc, 4,1 HK Kawasaki 179cc, 4,5HK

DRIFTSSYSTEM Træk på baghjul Træk på baghjul 3 Trins gearkasse, træk på baghjul

HASTIGHED FREM/REVERS 0,9 m/sek 0,9 m/sek 0,8-1,0-1,2 m/sek

KLIPPEBREDDE 46 cm 53 cm 53 cm

KLIPPEHØJDER 15-65 mm 20-70 mm 20-70 mm

AUTO CHOKER Ja Nej Nej

MATERIALE Stål Stål Stål

BENZINTANK 1,5 L 1,5 L 1,8 L

HJUL 8”/8” - dobbelte hjullejer 8”/9” - Aluminiums hjul 8”/9” - Aluminiums hjul

VÆGT 40,4 kg 47,4 kg 49,2 kg

PRIS Kr 5.495- inkl moms Kr 6.250,- inkl moms Kr 8.650,- inkl moms

Skraber der fjerner 
afklippet græs der 
klæber sig fast på 
hjulene.

Hjul med 
aluminiumsfælge sikrer 
lang levetid.

Knivene finklipper 
græsset der falder 
tilbage i plænen og 
virker som naturlig 
gødning.

Let tilgængelig håndtag 
til nem indstilling af 
højde på styret.

Stødfanger på fronten 
af klipperen der er 
monteret på stellet. Det 
beskytter plæneklipperen 
og er praktisk ved løft af 
maskinen.

Styret kan klappes 
helt ned, praktisk ved 
transport og opbevaring.

MZ

Art.nr: 04310 Art.nr: 04311 Art.nr: 04312
* Loncin motor som er brandet Weibang. 

BIOKLIPPSERIEN

BIO-klipserien - en serie til græsslåning 
under alle forhold

- Velg mellem 46 cm og 53 cm klippebredde

- Kraftig motor fra Weibang (166cc og 196cc) eller Kawasaki 
(179cc)

- Styret kan slås sammen, og maskinen kan stilles på højkant 
ved rengøring og opbevaring

- Weibang gearboks giver lang levetid under varierende  
vejrforhold, og på art. nr 04312 kan man justere  
hastigheden efter forholdene

- Central højdejustering

- Dobbelte kuglelejre

- Ekstra solide wire og kabler

- Multigear Transmission og Kawasakimotor på art. nr 04312

• BIO-klipserien er til græsslåning under alle forhold.

• Velg mellem 46cm og 53 cm klippebredde

• Kraftig motor fra Weibang (166cc og 196cc) eller Kawasaki (179cc)

• Styret kan slås sammen, og maskinen kan stilles på højkant ved rengøring 

og opbevaring.

• Weibang gearboks giver lang levetid under varierende vejrforhold, og man 

kan justere hastigheden efter forholdene

• Central højdejustering

• Dobbelte kuglelejre.

• Ekstra solide wire og kabler

• Multigear Transmission og Kawasaki motor på art. 04312



BESØG ARIENS.DK
For information om produkter, kundeservice og forhandlere af Weibang.

Ariens Scandinavia, Ordfører Utnes vei 51, 1580 Rygge
Telefon: +47 69 26 47 50 • info@ariens.no • www.ariens.dk

Vi tager forbehold for trykfejl, ændringer af priser, tekniske specifikationer, form og udførelse. Priserne i kataloget er vejledende incl. 
moms. Produktbilledet kan afvige fra selve produktet

ART.NR: 9297


