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MODELLÖVERSIKT
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 Självgående Självgående Självgående

   HASTIGHET FRAM/BACK 0,9 m/sek 0,9 m/sek 0,9 m/sek

KLIPPBREDD 45 cm 50 cm 53 cm

AUTO CHOKE Ja Ja Nei

KLIPPHÖJD 15-65 mm 15-65 mm 20-75 mm

MATERIAL Stål Stål Stål

BENSINTANK 0,9 L 1 L 1,5 L

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

UPPSAMLARE 50 L 60 L 70 L

VIKT 34,5 kg 42,3 kg 50 kg

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

Aerodynamisk kniv 
med vinge för gott 
klippresultat och 
uppsamling med bästa 
effekt. Gäller endast 
RZ-53

Lättåtkomlig spak 
för snabb och enkel 
justering av arbetshöjd

Vik ner styret för enkel 
lagring och transport. 
Eller ställ den upprätt för 
enkelt underhåll

Patenterat dubbelt 
lagerfäste som också är 
dubbelbultad.

Du kan snabbt och 
enkelt anpassa 
gräsklipparen för 
sidoutkast. Effektivt 
designad för långt och 
blött gräs.

Lätt tillgänglig 
hastighetsjustering, 
ger dig en bekväm 
driftsupplevelse och mer 
komfort under arbetet. 
Gäller endast RZ50 och 
RZ53

* Loncin -motor märkt Weibang.

Pålitlighet och maximal prestanda även 
under svåra förhållanden är kännetecknen 
för en Weibang -maskin. Varje detalj i en 
Weibang -maskin är utformad för att hålla. 
Professionell kvalitet och högsta krav på 
materialval. En professionell maskin från 
Weibang är utformad för att maximera 
effektiviteten och minska stilleståndstiden, 
vilket bidrar till att öka din lönsamhet och 
effektivitet.

Weibang använder de senaste 
produktionsmetoderna och erbjuder 
komponenter av högsta kvalitetWeibang 
genomför alltid en kvalitetsprocess. Genom 
att använda den senaste tekniken och 
robotsvetsad utrustning kan du vara säker 
på att varenda maskin från Weibang är 
byggd med hög kvalitet som standard.

-PRODUKTION AV HÖGSTA KVALITET

I en och samma maskin får 
du bioklipp, uppsamlare och 

sidoutkast. Vik ner styret så tar 
den mindre plats under lagring 

eller placera den upprätt för 
enkelt underhåll. Enkel central 

höjdjustering för bekvämt arbete.   

RZ3-I-1 SERIEN



MODELLÖVERSIKT
SD-53M SD-53BBC

ART.NR 04301 04302

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

DRIFTSSYSTEM 3-växlad växellåda 3-växlad växellåda

BBC-CLUTCH Nej Ja

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

KLIPPBREDD 53 cm 53 cm

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

MATERIAL Stål Stål

UPPSAMLARE 70 L 70 L

BENSINTANK 1,5 L 1,5 L

VIKT 49 kg 52 kg

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

Kraftfull 196cc motor 
ger gräsklipparen 
mycket kraft och god 
prestanda.

Lätt tillgänglig justering 
av hastigheten ger en 
komfortabel klippning.

Mycket robust klippkåpa 
skyddar knivbladen 
under tuffa förhållanden.

Patenterad axeldrift, 
ger mer hållbarhet och 
tillförlitlighet.

Den proffesionella 
växellådan med 3 växlar 
ger en hållbar och stabil  
prestanda.

Slitstark BBC (blad-
broms-koppling) gör att 
du kan stoppa kniven 
utan att stänga av 
motorn. Gäller endast 
04302.

* Loncin -motor märkt Weibang.

  
AXELDRIFTSERIEN

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

- 3-i-1 - maskinen med Mulchplug, Uppsamlare och Sidoutkast  
 

- - Axeldrift på framdrivningen ger en långvarig och 
säker drift, kombinerat med Weibangs växellåda. 

 
- Multigear transmission ger variabel hastighet på  

0,8-1,2 m/sek. (Gäller SD-53M) 
 

- BBC-Clutch ger öjlighet att stoppa kniven utan att stoppa  
motorn. (Gäller 04302)

- 53cm Klippkåpa med bra lyft som ger en bra 
mulchingeffekt, samlar upp eller kastar  

gräset åt sidan i alla väder.
 

- Central höjdjustering 
 

- SD serien kommer i stål

SD



MODELLÖVERSIKT
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 Självgående Självgående 3-växlad växellåda

HASTIGHET FRAM/BACK 0,9 m/sek 0,9 m/sek 0,8-1,0-1,2

KLIPPBREDD 46 cm 53 cm 53 cm

KLIPPHÖJD 15-65 mm 20-70 mm 20-70 mm

AUTO CHOKE Ja Nei Nei

MATERIAL Stål Stål Stål

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

HJUL 8”/8” - dubbla hjullager 8”/9” - Aluminium hjul 8”/9” - Aluminium hjul

VIKT 40,4 kg 47,4 kg 49,2 kg

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

En skrapa som tar bort 
gräsklipp som fastnar 
på hjulen snabbt och 
effektivt.

Gummmidäck på 
aluminiumfälg ger en 
extra lång hållbarhet.

Kniven skär gräset fint 
och dessa gräsbitar 
blir till gödning när de 
återvänder till gräset.

Lättåtkomlig spak 
för snabb och enkel 
justering av arbetshöjd

Stötfångare framför 
klipparen är fäst på 
chassit. Detta skyddar 
gräsklipparen och är 
praktiskt vid lyft av 
maskinen.

Vik ner styret för enkel 
lagring och transport. 
Eller ställ den upprätt 
för enkelt underhåll

MZ

Art.nr: 04310 Art.nr: 04311 Art.nr: 04312
* Loncin -motor märkt Weibang.

BIOKLIPPSERIEN

En BIO-klipp serie för gräsklippning  
under alla förhållanden

- Välj mellan 46 cm och 53 cm klippbredd

- Kraftfull motor från Weibang (166cc och 196cc) eller Kawasaki 
(179cc)

- Styret kan fällas och maskinen kan ställas upprätt för under-
håll och förvaring.

- Weibang växellåda ger lång livslängd i olika väderförhållanden 
och på MZ-53KA, kan du justera hastigheten efter  
förhållandena.

- Central höjdjustering

- Dubbla hjullager

- Extra kraftiga wire och wirehöljen

- Multigear transmission och Kawasaki motor på MZ-53KA

* Loncin -motor märkt Weibang. * Kawasaki- motor.



BESÖK ARIENS.SE
För mer produktinformation, kundservice och Weibang -återförsäljare.

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

Vi förbehåller oss rätten för tryckfel och ändringar i priser, tekniska specifikationer, form och design. Priserna i katalogen är  
vägledande inklusive moms. Produktbilden kan avvika något från själva produkten.

ART.NR: 9298


