
MOTOR HAJTÁS VÁGÓEGYSÉG
MAGASFŰ 

MULCSOZÓ
FŰGYÜJTŐ 
KAPACITÁS

FŰGYÜJTŐ 
ELEKTROMOS MA-

GASSÁGÁLLÍTÁS
FŰGYÜJTŐ ELEK-
TROMOS ÜRÍTÉS

A25-50HE Kawasaki 730V 
2 hengeres 726cm3

Lábvezérlésű 
hidrosztatikus 

hajtás

127cm (50") 
kombi 107cm (42") 390 liter Alapfelszereltség Alapfelszereltség

Kiemelkedő teljesítmény, erő 
és kifinomultság egyben.  
Robusztus megerősített alvázának és 

hajtásrendszerének köszönhetően 

kiválóan alkalmas akár 20 000 m2 

feletti területek, gyümölcsösök, ön-

kormányzati, kommunális feladatok 

ellátására, nagy sportlétesítmények 

karbantartására 

Mindössze egy gombnyomással 
beállíthatja, hogy a fűgyüjtő 
felemelkedjen szállítási pozícióba 
vagy visszaálljon gyűjtési módba 

Az A szériát már differenciál zárral 
szereltük fel, ami megakadályozza a 
megcsúszást a lejtős terepeken 

Első ütköző az alap 
felszereltség része

Kerti traktor 

A sorozat 

A25-50HE

127 cm -es, hátsó 
kivetésű vágóegység

Dupla falú, zajcsökkentő 
motorburkolat

Az A25-50HE modell erőteljes 726 cm3 -es, 
két hengeres Kawasaki motorral

Opcionális 390 literes 
elektromos fűgyüjtő 
- az elektromos 
magasságállítás és ürítés 
az alapfelszereltség része

Elektromos fűgyűjtő 
magasság állítás és űrítés
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Kerti traktor 

A sorozat 

A25-50HE

A25-50HE
MOTOR

MOTOR Kawasaki

MOTOR MODELL 730V

SZELEPEK TÍPUSA OHV

HENGEREK SZÁMA 2

HŰTÉSI RENDSZER Léghűtéses

HENGERŰRTARTALOM 726 cm3

TELJESÍTMÉNY (fordulatszám 3600) 19.4 kW

NYOMATÉK 57.1 NM

FURAT ÁTMÉRŐJE 78 mm

FURAT SZÉLESSÉGE 76 mm

JELLEMZŐK

KÉZI VÁGÓEGYSÉG ÁLLÍTÁS Standard

TÁRCSA MAGASSÁGA -

ELEKTROMOS FŰGYÜJTŐ ÁLLÍTÁS Alapfelszereltség

ELEKTROMOS FŰGYÜJTŐ ÜRÍTÉS Alapfelszereltség

DIFFERENCIÁL ZÁR Alapfelszereltség

DIGITÁLIS KÖZPONTI 
VEZÉRLŐEGYSÉG (OMS) Alapfelszereltség

REV MONITOR (OMS) Alapfelszereltség

ALACSONY ÜZEMANYAGSZINT 
KIJELZÉS (OMS) Alapfelszereltség

SZERVÍZ IDŐPONT KIJELZÉSE (OMS) Alapfelszereltség

LEJTŐ FIGYELMEZTETÉS (OMS) -

CSATLAKOZTATHATÓ KIEGÉSZÍTŐK Igen

ELSŐ ÜTKÖZŐ Alapfelszereltség

KÉZIFÉK Alapfelszereltség

ÜZEMÓRA SZÁMLÁLÓ Alapfelszereltség

HAJTÁS

MEGHAJTÁS TÍPUSA Kétkerék meghajtás

TRANS MAN TUFF TORQ

VÁLTÓ MODELL K62

VÁGÓEGYSÉG

ALAP VÁGÓEGYSÉG 127cm-es kombi

HGM MAGASFŰ MULCSOZÓ 
VÁGÓEGYSÉG 107cm-es kombi

INTERAKTÍV HÁROM DUPLAKÉSES 
VÁGÓEGYSÉG OPCIONÁLIS -

MÉRETEK

FORDULÁSI SUGÁR 990 mm

ÜZEMANYAGTARTÁLY KAPACITÁSA 7 liter

SÚLY 278.8 kg

HOSSZÚSÁG x SZÉLESSÉG x 
MAGASSÁG (mm) 1845 x 1310 x 1190

MINIMÁLIS VÁGÓ MAGASSÁG 25mm

MAXIMUM VÁGÓ MAGASSÁG 101mm

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK ÉS 
KIEGÉSZÍTŐK

390 literes elektromos fűgyüjtő, Fűlazító, Szóró adapter, Hótoló lap,  
V- mintás gumiköpeny, vonóhorog, Géptakaró



1840mm

1310mm
(inc deck)

1030mm

A25-50HE

The A25-50HE is Ariens’ largest petrol garden tractor. 
The 726cc Kawasaki engine drives a 127cm (50") IBS rear 
discharge deck and an optional 390 litre Powered Grass 
Collector. The bigger deck and collector means that this 
tractor can cut a larger area faster than the smaller C or  
B Series.

Suitable for grounds of three acres or more, the A Series will 
make short work of mowing lawns, paddocks and orchards. 
The A25-50HE can also be fitted with a 107cm (42") mid-
mounted brushcutter attachment. 

 SEE REVERSE FOR FEATURES AND BENEFITS 

A SERIES GARDEN TRACTORS

MODEl ENGINE CuTTER DECKS POWER TAKE-OFF FuEl CAPACITy

A25-50HE A2100008 FR730V Kawasaki® twin cylinder 726cc 127cm (50") IBS Standard 7 litres

MAKE SHORT WORK OF 
MOWING lARGE lAWNS

Electric lift and emptying 
of the optional 390 litre 

Powered Grass Collector 
minimises time and effort

Differential lock (diff lock) 
is a standard feature on 

the A25-50HE and prevents 
wheel spin

The Operating Management 
System (OMS) helps you get 
the best performance from 

your tractor

1190mm



FEATuRES BENEFITS

Cut and collect system
 Cut and collect grass fully even when it’s wet using the optional Powered Grass 

Collector

 Stripe a lawn with the optional grass collector’s integrated roller

Premium quality engines  A25-50HE tractors use premium spec twin cylinder Kawasaki engines, selected 
for their power, economy and durability

Heavy duty construction

 Painted components have surpassed 500 hours of continuous salt spray exposure 
without corrosion

 The tractor is protected from accidental impact damage by the tough tubular 
bullbar bolted to the tractor’s chassis


low noise operation is a result of the double skinned bonnet which reduces engine 
noise, and the cutting and collection system which minimises air disturbance from 
the cutting blades, reducing unwanted sound

Dashboard / Display / 
Operating Management System (OMS)

 Regularly used controls are at your fingertips thanks to the ergonomic dashboard 
layout

 Warnings and indicators are visible at all times on the simple-to-use dashboard 
display. 

Power take-off  Drive a range of accessories for year-round garden care by using the power  
take-off

Cutting options  Standard deck is a 127cm (50") IBS rear discharge. use the optional 107cm (42") 
mid-mounted brushcutter attachment for cutting tall grass and nettles

Easy access  Access on and off the tractor is made easy with an adjustable seat position

Park brake  The tractor cannot be started unless the brake is engaged. This important safety device 
is fitted as standard on all Ariens models

Easy-to-use pedals and levers
 Pedals and levers are positioned within easy reach of the operator and have been 

engineered to be lightweight-to-use

 Deck height adjustment is light, smooth and easy-to-use thanks to a clever 
gearing system through nine incremental settings

Hydrostatic transmission  One pedal controls forward speed. Press it further and your speed increases. 
Release it and you slow down

Differential lock  Maximum grip is attained in the trickiest conditions by selecting Diff lock to 
prevent wheel spin

Electric lift and emptying of the Powered 
Grass Collector 

Electric lift and emptying of the Powered Grass Collector is achieved by simple 
dashboard controls. This minimises effort and is a standard fitting on A Series 
tractors
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