
14 PK KOHLER OF 11 PK HONDA BENZINEMOTOR

FSI B21

MOEITELOOS 
EN VEILIG 

MANOEUVREREN
Trek de stobbenfrees eenvoudig 

achteruit omhoog op hellend 
terrein, oprijplaten en trappen 
met behulp van het Hill Hold 

remsysteem. Bij activatie van het 
systeem wordt elke voorwaartse 
beweging geblokkeerd, wat zorgt 

voor volledige controle en 
veiligheid.

GEEN DAGELIJKS-
ONDERHOUD

Met een eenvoudig te spannen 
v-snaar aandrijving en een 
gesloten lagerhuis dat af 

fabriek voorgesmeerd is voor 
meer dan 1000 uur (normaal 

gebruik), is dagelijks 
onderhoud verleden 

tijd

BEDIENINGS-
GEMAK

Trillingsdempende en in 
hoogte verstelbare 

handgreep voor 
verbeterde ergonomie. 
Het  centrale draaipunt 

maakt het frezen 
gemakkelijk.

30 
cm

25 
cm

68 cmMax: 2.4 cm
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• Hill hold systeem (patent aangevraagd) – uniek systeem ontwikkeld

door FSI, om de veiligheid te vergroten en volledige controle te

geven bij het rijden op hellend terrein, oprijplaten en trappen.

• Gesloten lagerhuis – voorgesmeerd voor meer dan 1000 uur

(normaal gebruik). Geen dagelijks onderhoud meer nodig.

• Gecentreerd draaipunt – zorgt samen met twee onafhankelijke

wielremmen voor optimaal bedieningsgemak.

• Verbeterde ergonomie – met trillingsdempende en in hoogte

verstelbare handgreep.

• Veiligheidsbeugel – voor het activeren van het freeswiel.

• V-snaar aandrijving voor optimale krachtoverbrenging.

• Gemakkelijk toegankelijke sjor- en hijspunten

• Centrifugaalkoppeling

• Onafhankelijke remmen voor elk wiel

• Grote en gemakkelijk te bedienen wielen

87cm

Wielen
Wielaandrijving Geen

Wielen Ø365 x 100, 6 ply

Remmen Onafhankelijk, 1 voor elk wiel - Hill Hold systeem

Afmetingen
Lengte 1580 mm

Breedte 680 mm

Hoogte 1230 mm

Gewicht 130 kg (Kohler) - 125 kg (Honda)

Opties
Urenteller

Dissel voor koppeling aan trekhaak. Max 10 km/h

Handleidinghouder

Kleur naar wens - (RAL kleur)

Motor
Vermogen / type 10.5 kW / 14 PK Kohler CH440

8.2 kW / 11.1 PK Honda GX390

Brandstof Benzine

Tankinhoud Kohler: 7 l / Honda: 6.1 l

Freeswiel
Diameter 386 mm

Beitelsysteem FSI 21 - 3 x draaibaar

Aantal beitels 8

Koppeling Centrifugaal

Aandrijving freeswiel V-snaar

Zwenken Handmatig

Freesbereik
Boven de grond 30 cm

Onder de grond 25 cm

Zwenk breedte 87 cm

Max freesdiepte 2.4 cm per zwenkbeweging

Bediening
Bedieningspaneel Bij handgreep

FSI B21

NIEUW

Nieuwe stobbenfrees met
unieke eigenschappen
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Freesbereik
Boven de grond 30 cm

Onder de grond 25 cm

Zwenk breedte 87 cm

Max freesdiepte 2.4 cm per zwenkbeweging

Bediening
Bedieningspaneel Bij handgreep

FSI B21

NIEUW

Nieuwe stobbenfrees met
unieke eigenschappen

30
cm

25
cm

68 cmMax: 2.4 cm

• Hill hold systeem (patent aangevraagd) – uniek systeem ontwikkeld

door FSI, om de veiligheid te vergroten en volledige controle te

geven bij het rijden op hellend terrein, oprijplaten en trappen.

• Gesloten lagerhuis – voorgesmeerd voor meer dan 1000 uur

(normaal gebruik). Geen dagelijks onderhoud meer nodig.

• Gecentreerd draaipunt – zorgt samen met twee onafhankelijke

wielremmen voor optimaal bedieningsgemak.

• Verbeterde ergonomie – met trillingsdempende en in hoogte

verstelbare handgreep.

• Veiligheidsbeugel – voor het activeren van het freeswiel.

• V-snaar aandrijving voor optimale krachtoverbrenging.

• Gemakkelijk toegankelijke sjor- en hijspunten

• Centrifugaalkoppeling

• Onafhankelijke remmen voor elk wiel

• Grote en gemakkelijk te bedienen wielen

87cm

Wielen
Wielaandrijving Geen

Wielen Ø365 x 100, 6 ply

Remmen Onafhankelijk, 1 voor elk wiel - Hill Hold systeem

Afmetingen
Lengte 1580 mm

Breedte 680 mm

Hoogte 1230 mm

Gewicht 130 kg (Kohler) - 125 kg (Honda)

Opties
Urenteller

Dissel voor koppeling aan trekhaak. Max 10 km/h

Handleidinghouder

Kleur naar wens - (RAL kleur)

Motor
Vermogen / type 10.5 kW / 14 PK Kohler CH440

8.2 kW / 11.1 PK Honda GX390

Brandstof Benzine

Tankinhoud Kohler: 7 l / Honda: 6.1 l

Freeswiel
Diameter 386 mm

Beitelsysteem FSI 21 - 3 x draaibaar

Aantal beitels 8

Koppeling Centrifugaal

Aandrijving freeswiel V-snaar

Zwenken Handmatig

Freesbereik
Boven de grond 30 cm

Onder de grond 25 cm

Zwenk breedte 87 cm

Max freesdiepte 2.4 cm per zwenkbeweging

Bediening
Bedieningspaneel Bij handgreep

FSI B21

NIEUW

Nieuwe stobbenfrees met
unieke eigenschappen




