


För arbete i tätort ställs nu specifika 
krav som kan vara svåra att uppnå 
med traditionell teknik och utrustning. 
Nya riktlinjer från kommunerna kan 
lägga restriktioner på användningen av 
bensin- eller dieseldrivna gräsklippare 
runt skolor, kontor, sjukhus och parker. 

Zenith E är den första batteridrivna 
Zero-Turn som ger klippresultat och 
prestanda för professionellt bruk. 
Baserat på Zenith-serien kommer Zenith 
E med samma enastående egenskaper, 
men med unik marknadsledande teknik 
för batteridrivna Zero-Turn.

Ariens Zero-Turn är designad, testad och byggd för att ge god komfort och 
bra klippresultat under tuffa förhållanden. Zenith E är inget undantag. Nästa 
generation av Zero-Turn gräsklippare har nu kommit. Ariens Zenith E ger dig ett 
nytt val för att minska kostnaderna, öka lönsamheten samtidigt som det ger noll 
utsläpp och minimalt med buller.



NOLL UTSLÄPP
LÅGT LJUD  
MAXIMAL PRESTANDA

Skyddsbåge

Klipphöjd
3,8-12,7 cm

Vikt
582,4 kg

Justering av klipphöjd 
med fotpedal

Bakdäck
22x12-12 (60¨)
22x10,5-12 (52¨) 
22x10-12 (48¨) 

Spindel
Direct electric drive 
system

Säte
Luftdämpat med hög 
rygg

Hastighet
17,7/8,9 km/t

Armstöd
Stoppade armstöd

Ram
Kraftig och stabil ram av 
fyrkantstål

Enkel tillgång till klippdäck
Lyft luckan för tillgång till 
klippdäck och motor

Däck i front
33 x 16,5 cm

Klippdäck
3,2 mm tjockt stål

Mugghållare & USB

EXTRAUTRUSTNING
Snabbladdare
Extra batterier
Blixtljus

Led ljus
Extern laddvagn
Mulching kit (sidoutkast)



Imponerade skeptiker med batteridriven Zero-Turn:  
- Levererade från första stund!
– Jag måste erkänna att jag var lite skeptisk efter flera dåliga erfarenheter av elklippare
före detta. Jag kunde ändå inte göra fler misstag, säger parkarbetare i Sarpsborgs      
kommun Mathias Eriksen.

Fördomarna var många när verkställande direktören för Senter Landbruksverksted AS, Pål Enge-
bregtsen, fick höra om Ariens nya batteridrivna Zero-Turn.

– När man tänker på elklippare har man hört om lite olika erfarenheter, säger
Engebregtsen.

Han förklarar att det ändå inte tog lång tid innan han insåg att det här var en helt annan liga.

– Vi blev helt enkelt imponerade. Här är det bra drifttid, lite underhåll och inte minst
miljöperspektivet som är mycket viktigt och som kommer att bli ännu viktigare i framtiden.

Med hållbarhet på agendan
Som en av de första i landet köpte Sarpsborgs kommun en Zenith E av Senter Landbruksverksted 
AS. Enligt verksamhetschefen i parktjänsten Jon Harald Huseby var det just det gröna skiftet som 
fick dem att gå på Zenith E.

WWW

SÄKER I DRIFT: Verksamhetsledare och parkarbetare hos Parktjänsten i Sarpsborgs kommun, Jon Harald Huseby och Mathias Eriksen, är mycket
nöjda med Zenith E, och ståtar med en pålitlig och solid maskin.



– Sarpsborgs kommun är måna om gröna lösningar för miljön, så vi blev väldigt nöjda när vi hörde 
talas om Zenith E. Vi insåg snabbt att det var rätt väg att gå för oss.

Eftersom de inte tidigare hade erfarenhet av Zero-Turn på batteri var de ändå lite spända på om 
det skulle bjuda på några utmaningar.

– Jag måste erkänna att jag var lite skeptisk efter flera dåliga erfarenheter av elklippare tidigare, 
förklarar parkarbetare i Sarpsborgs kommun, Mathias Eriksen.

– Jag kunde ändå inte göra fler misstag, tillägger han

Minimala underhållskostnader
Nu, nästan ett år efter att de först skaffade Zenith E, säger Huseby att de fortfarande är lika nöjda 
med maskinen.

– Zenith E är en väldigt bra maskin som verkligen levererar. Den är inte bara miljövänligt, den är 
kraftfullt och pålitligt. Dessutom kostar det oss minimalt med underhåll. Tidigare spenderade vi upp 
till 50 000 NOK per år på underhåll av dieseldrivna gräsklippare. Hittills har vi dock bara spenderat 
500 kronor. Det är verkligen skillnad.

Han poängterar också hur lätt det är att ställa upp maskinen mellan arbetsdagarna.

– Vi kopplar den till laddaren varje kväll, och sedan håller den hela dagen för vår förbrukning för 
klippning i parker och vad det ska vara. Det blir inte lättare!

WWW

IMPONERAD: Trots viss skepsis insåg Senter Landbruksverksteds verkställande direktör, Pål Engebregtsen, att Zenith E var en maskin värd att 
investera i.



ZENITH E 48¨ ZENITH E 52¨ ZENITH E 60¨

MODELL 997303 997306 997304 997307 997305 997308

UTKAST Sidoutkast Bakutkast Sidoutkast Bakutkast Sidoutkast Bakutkast

BATTERITYP Lithium Ion Lithium Ion Lithium Ion Lithium Ion Lithium Ion Lithium Ion

SPÄNNING VOLT 56V 56V 56V 56V 56V 56V

BATTERI 
KAPACITET

4 kW pr batteri 4 kW 4 kW pr batteri 4 kW 4 kW pr batteri 4 kW

ANTAL BATTERIER 4 batterier 4 batterier 4 batterier 4 batterier 4 batterier 4 batterier

LIVSTID PÅ BATTERI 
Minst

1.000  
laddcykler

1.000  
laddcykler

1.000  
laddcykler

1.000  
laddcykler

1.000  
laddcykler

1.000  
laddcykler

LADDTID 5.3-12 timmar 
(Snabbladdare 
eller vanlig)

5.3-12 timmar 
(Snabbladdare 
eller vanlig)

5.3-12 timmar 
(Snabbladdare 
eller vanlig)

5.3-12 timmar 
(Snabbladdare 
eller vanlig)

5.3-12 timmar 
(Snabbladdare 
eller vanlig)

5.3-12 timmar 
(Snabbladdare 
eller vanlig)

KLIPPKAPACITET 
UPP TILL

60.000m2 60.000m2 60.000m2 60.000m2 60.000m2 60.000m2

HASTIGHET  
(FRAM/BAK)

17.7km/t - 
8.9km/t

17.7km/t - 
8.9km/t

17.7km/t - 
8.9km/t

17.7km/t - 
8.9km/t

17.7km/t - 8.9km/t 17.7km/t - 
8.9km/t

TJOCKLEK PÅ 
KLIPPDÄCK

3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm

KONSTRUKTION PÅ 
KLIPPDÄCK

Helsvetsat Helsvetsat Helsvetsat Helsvetsat Helsvetsat Helsvetsat

SPINDEL Elektronisk 
spindel

Elektronisk 
spindel

Elektronisk 
spindel

Elektronisk 
spindel

Elektronisk  
spindel

Elektronisk 
spindel

DECK LYFT Fotjustering Fotjustering Fotjustering Fotjustering Fotjustering Fotjustering

KLIPPBREDD 122 cm 122 cm 132 cm 132 cm 152 cm 152 cm

KLKIPPHÖJD 3.8-12.7 cm 3.8-12.7 cm 3.8-12.7 cm 3.8-12.7 cm 3.8-12.7 cm 3.8-12.7 cm

ANTALL  
KLIPPHÖJDER

15 15 15 15 15 15

DÄCK STR (FRONT) 13 x 6,5-6 13 x 6,5-6 13 x 6,5-6 13 x 6,5-6 13 x 6,5-6 13 x 6,5-6

DÄCK STR (BAK) 22 x 10-12 22 x 10-12 22 x 10,5-12 22 x 10,5-12 22 x 12-12 22 x 12-12

SÄTE Luftdämpat med 
hög rygg

Luftdämpat med 
hög rygg

Luftdämpat med 
hög rygg

Luftdämpat 
med hög rygg

Luftdämpat med 
hög rygg

Luftdämpat med 
hög rygg

VIKT 583,3 kg 571,9 kg 590,1 kg 582,4 kg 601,5 kg 595,1 kg

LÄNGD 210.8 cm 210.8 cm 210.8 cm 210.8 cm 210.8 cm 210.8 cm

BREDD 127 cm/157 cm 127 cm 142 cm/170 cm 137 cm 160 cm/190 cm 157 cm

HÖJD 124.5 cm  
(bågen nere) 
182.9 cm  
(bågen uppe)

124.5 cm  
(bågen nere) 
182.9 cm  
(bågen uppe)

124.5 cm  
(bågen nere) 
182.9 cm  
(bågen uppe)

124.5 cm  
(bågen nere) 
182.9 cm  
(bågen uppe)

124.5 cm  
(bågen nere) 
182.9 cm  
(bågen uppe)

124.5 cm  
(bågen nere) 
182.9 cm  
(bågen uppe)

GARANTI MASKIN 5 år / 1.500 
timmar

5 år / 1.500 
timmar

5 år / 1.500 
timmar

5 år / 1.500 
timmar

5 år / 1.500 
timmar

5 år / 1.500 
timmar

GARANTI BATTERI 3 år 3 år 3 år 3 år 3 år 3 år

SPECIFIKATIONER



BATTERI
• 56V batterier
• 4 kW pr. batteri, totalt 16 kW
• Varje batteri väger endast 22 kg 

och kan enkelt bytas för hand
• Maskinen kan köras på 1 batteri, 

klippa med 2 batterier och har full 
effekt med alla 4 batterierna

LADDNING
• Standard laddtid på ca 12 timmar
 7,5 amp
• Snabbladdning ned till 5,3-6 timmar
 15 amp
• Vattentät, kan ladda i regn

EXTRA KAPACITETDISPLAY
• Översiktlig
• Enkel att använda
• Vattentät
• Inte touchskärm, gör den mer 

användarvänlig vid regn och med 
handskar

HJULMOTOR
• Borstlös elmotor med 

planetväxelreduktion
• Återskapar ström vid inbromsning
• Motor och växel kan demoneteras
• Oljebyte i växel först vid 250t, 

därefter var 500t (200ml 80W-140 
Olja)

ELEKTRISK HANDBROMSSPINDELMOTOR
• Handbromsen slås på automatiskt 

när strömmen bryts
• Ingen justering eller underhåll
• Kan bytas ut utan och byta komplett 

motor
• Kan stängas av manuellt

• Ariens spindelmotorer är den enda 
tillverkaren på marknaden där du 
kan ta isär spindeln och byta ut det 
nedre lagret. 3,5 kW effekt

• Tillverkad “oversized” för att bättre 
klara värme och belastning över tid

• Extern laddvagn som alternativ
• Möjlighet till standardladdning som 

snabbladdning
• Kan ladda upp till 4 batterier samtidigt
     Standard - 12 timmar
     Snabbladdning - 5,3-6 timmar

DÄMPGAFFEL

TILLBEHÖR

• Dämpningsgaffel förframhjul   
kan köpas som tillval.

• Ökar körkomforten



info@ariens.no

www.ariens.se

Huvudkontor:
Ordfører Utnes vei 51

1580 Rygge, Norge

010-207 01 30

KOSTNAD PER ÅR
ZENITH 60E ZENITH 60 BENSIN
500 t 1000 t 500 t 1000 t

INVESTERING/ÅR (AVSKRIVNING ÖVER 5ÅR) 60.640 kr 94.640 kr 17.584 kr 17.584 kr
BENSIN/EL 1.750 kr 3.500 kr 65.500 kr 131.100 kr
SERVICE/UNDERHÅLL 1.673 kr 3.346 kr 8.853 kr 17.706 kr
SUMMA 64.063 kr 101.486 kr 91.937 kr 166.390 kr

1000 TIMMAR Investering inkl. 4 extra batterier och laddvagn
8 timmar/dag, 5 dagar/vecka, 25 veckor säsong.

500 TIMMAR Investering Zenith E utan laddvagn och extra batterier  
5 timmar/dag, 5 dagars vecka, 20 veckor säsong. 

Vi reserverar oss för tryckfel, prisändringar, tekniska specifikationer, form och utförande.


