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MODELLOVERSIKT
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 Selvgående Selvgående Selvgående

HASTIGHET FREM/REVERS 0,9 m/sek 0,9 m/sek 0,9 m/sek

KLIPPEBREDDE 45 cm 50 cm 53 cm

AUTO CHOKE Ja Ja Nei

KLIPPEHØYDER 15-65 mm 15-65 mm 20-75 mm

MATERIALE Stål Stål Stål

BENSINTANK 0,9 L 1 L 1,5 L

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

OPPSAMLER 50 L 60 L 70 L

VEKT 34,5 kg 42,3 kg 50 kg

PRIS Kr 5.490,- inkl.mva Kr 7.290,- inkl.mva Kr 7.490,- inkl.mva

Aerodynamisk kniv  
med vinge for godt  
klipperesultat og  
oppsamling for best  
effekt. Gjelder kun art.
nr 04322

Lett tilgjengelig spak for 
rask og enkel frigjøring 
samt justering av 
arbeidshøyden. 

Gressklipperen kan 
legges sammen for 
mindre plass under 
lagring og transport. 

Patentert dobbel la-
gerbrakett som også er 
dobbeltboltet. 

Raskt og enkelt kan du 
tilpasse gressklipepren 
for sideutkast. Effektiv 
og designet for langt og 
vått gress. 

Lett tilgjengelig  
justering av turtall,  gir 
deg komfortabel
driftsopplevelse og mer  
komfort under arbeid. 
Gjelder kun 04321 og 
04322.

* Loncin motor som er brandet Weibang. 

Pålitelighet og maksimal ytelse selv under 
vanskelige forhold er kjennetegnet på en 
Weibang maskin. Hver detalj i en Weibang 
maskin er designet for å vare; profesjonell 
kvalitet og det høyeste innen materiell. En 
profesjonell maskin fra Weibang er designet 
for å maksimere effektiviteten og redusere 
hviletiden, noe som bidrar til å øke din 
lønnsomhet og din effektivitet.

Weibang bruker de siste produksjonsmetoder, 
og tilbyr komponenter av høyeste 
kvalitet. Weibang gjennomfører alltid en 
kvalitetsprosess. Ved å benytte seg av den 
siste teknologien og robotsveiset utstyr kan 
du være trygg på at hver enkelt maskin fra 
Weibang er bygget med god kvalitet som 
standard. 

 - PRODUKSJON AV HØYESTE KVALITET

I en og samme maskin får du 
bioklipp, oppsamler og sideutkast. 

Slå sammen styret for mindre 
plass under lagring eller settes 

på ståkant for vedlikehold. 
Enkel sentral høydejustering for 

komfortabelt arbeid.  

RZ3-I-1 SERIEN



MODELLOVERSIKT
SD-53M SD-53BBC

ART.NR 04301 04302

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

DRIFTSSYSTEM 3 Trinns girkasse 3 Trinns girkasse

BBC-CLUTCH Nei Ja

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

KLIPPEBREDDE 53 cm 53 cm

KLIPPEHØYDER, ANTALL 15-85 mm. 10 stk 15-80 mm. 10 stk

MATERIALE Stål Stål

OPPSAMLER 70 L 70 L

BENSINTANK 1,5 L 1,5 L

VEKT 49 kg 52 kg

PRIS Kr 9.490,- inkl.mva Kr 11.990,- inkl.mva

Kraftig motor på 196cc 
gir gressklipperen stor 
kraft og god ytelse.

Lett tilgjengelig 
justering av farten 
gir deg komfortabel 
driftsopplevelse.

Meget robust 
klippepanne i stål 
beskytter knivbladene 
under tøffe forhold.

Patentert akseldrift, 
gir mer holdbarhet og 
pålitelighet.

Den profesjonelle 
girkassenmed 3 
gir sørger for en 
bærekraftig og stabil 
ytelse.

Slitesterk BBC (blade-
brake-clutch) lar deg 
stoppe knivbladene 
uten å slå av motoren. 
Gjelder kun 04302

* Loncin motor som er brandet Weibang. 

  
AKSELDRIFTSERIEN

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

- 3-i-1 - maskinen med Mulchplug, Oppsamler og Sideutkast  
 

- Akseldrift på fremdrift gir langvarig og sikker drift, kombinert 
med Weibang sin girboks 

 
- Multigear transmission gir variabel hastighet på 0,8-1,2 m/

sek (537SCV) 
 

- BBC-Clutch gir mulighet til å stoppe knivene uten å stoppe 
selve motoren. Gjelder kun art. nr 04302

 
- Opptil 53 cm klippepanne med godt løft som mulcher, sam-

ler opp eller kaster gresset til siden i alt slags vær 
 

- Sentral høydejustering 
 

- SD serien kommer i stål

SD



MODELLOVERSIKT
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 Selvgående Selvgående 3 Trinns girkasse

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

KLIPPEBREDDE 46 cm 53 cm 53 cm

KLIPPEHØYDER 15-65 mm 20-70 mm 20-70 mm

AUTO CHOKE Ja Nei Nei

MATERIALE Stål Stål Stål

BENSINTANK 1,5 L 1,5 L 1,8 L

HJUL 8”/8” - doble hjullager 8”/9” - Aluminiums hjul 8”/9” - Aluminiums hjul

VEKT 40,4 kg 47,4 kg 49,2 kg

PRIS Kr 7.690- inkl.mva Kr 8.690,- inkl.mva Kr 11.990,- inkl.mva

En skrape som fjerner 
gressklipp som har 
festet seg på hjulene 
raskt og effektivt.  

Hjulene på 
aluminiumsfelgene er 
faste og holdbare, gir 
lang levetid.

Knivbladene finkutter 
gresset og disse 
gressbitene blir til 
gjødsel når de kommer 
tilbake i gresset. 

Lett tilgjengelig spak 
for justering av 
arbeidshøyden. 

Støtfanger i front av 
gressklipperen som er 
festet på understellet. 
Denne beskytter 
gressklipperen og er  
praktisk når maskinen 
skal løftes. 

Gressklipperen kan 
legges sammen for 
mindre plass under 
lagring og transport. 

MZ

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

BIOKLIPPSERIEN

En BIO-klipp serie for klipping av gress 
under alle forhold

- Velg mellom 46 cm og 53 cm klippebredde

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

- Styret kan slås sammen, og maskinen kan settes på høykant 
for vedlikehold og lagring.

- Weibang girboks gir lang levetid under varierende  
værforhold, og på art. nr 04312 kan man justere  
hastigheten etter forholdene.

- Sentral høydejustering

- Doble hjullager

- Ekstra solide wire og wirestrømper

- Multigear Transmission og Kawasakimotor på art. nr 04312



BESØK ARIENS.NO
For produktinformasjon, kundeservice og forhandlere av Weibang

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

Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer av priser, tekniske spesifikasjoner, form og utførelse. Prisene i katalogen er veiledende inkl. 
mva. Produktbildet kan fravike noe fra selve produktet. 
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