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GT30 GT30

12 V × 85Ah, 2 akkua ja sisäänrakennettu laturi (GT30B) Lithium akku saatavilla (GT30BL)

Hiljainen käyntiääni mahdollistaa koneen käytön milloin tahansa (58dBA @ Eco-tila)
Helppo kuljettaa ja varastoida myös ahtaissa paikoissa
Säädettävän kahvan ansiosta voit puhdistaa myös ahtaista kulmista
Helppo huoltaa, akkujen ja vesisäiliön vaivaton tarkistus sekä harjojen vaihto ilman työkaluja

   

GT30 Tekniset tiedot 

                                           

Työleveys

Harjojen määrä
Puhdasvesisäiliön tilavuus

Teoreettinen työskentelyteho
Mitat (P/L/K): 

Likavesisäiliön tilavuus
Jännite
Maksiminopeus

Imusuulakkeen leveys 530mm
1 kpl

27L
30L

B:3.5Km/h
1645m2/h

900X575X700-1200mm

24V DC

450mm

Mainio apuri ahtaiden tilojen puhdistukseen
GT30 on erittäin helposti liikuteltava ja tehokas keskikokoinen yhdistelmäkone. 
Puhdistusominaisuudet eivät häpeä isommallekaan koneelle. GT30 sopii täydellisesti
kaikkiin pieniin, keskisuuriin ja runsaasti kalustettuihin kohteisiin korvaamaan 
kosteapyyhintää ja nopeuttamaan siivoustyötä. Kaikki hallintalaitteet, imu- ja 
harjamoottori, vedensyöttö sekä akun varauksen ilmaisin ovat ergonomisesti
kahvaosan ohjauspaneelissa. Yleisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi ravintolat,
kaupat, päiväkodit, koulut ym. julkiset tilat.

Yhtä painiketta 
painamalla töihin

Kompakti ja
ketterä

Irroitettava
vesisäiliö

Edestä

Ergonominen
säädettävä kahva

Akun kesto jopa 5,5 tuntia (@ECO-tila)

Huollon helppous
Huolto sekä käytön jälkeinen puhdistus
on tehty helpoksi. Irroitettavan säiliön
ansiosta tyhjennys onnistuu, vaikka
viemäri olisi sijoitettu koneen kannalta
hankalaan paikkaan. Harjan taikka 
imukumien vaihtoon et tarvitse 
työkaluja.

Paino ilman akkuja 51kg



Ainutlaatuinen täyttö
Mahdollistaa säiliön täytön 
isolla letkulla sihdin läpi tai 
pienellä letkulla suoraan 
tiiviin reiän kautta

Selkeä ohjauspaneeli
Yhtä nappia painamalla töihin, 
Eco - ohjelmalla pidennät merkittävästi työjaksoa 
(jopa 5h yhdellä latauksella) ja minimoit koneen 
melutasoa (58dBA!) 

Säädettävä kahva
Taitettava ergonominen kahva
lisää ratkaisevasti käytettävyyttä
sekä helpottaa säilytystä

GT30
Yhdistelmäkone

GT30 Yhdistelmäkone

Valtuutettu jälleenmyyjä

VER:19.03PK0030

Innovatiivinen kuljetusrengas
Helpottaa koneen siirtämistä ja 
tekee työskentelystä miellyttävää

Varsi- ja harjapidike, kuljetuslaatikko,
sekä imurointivarustus

Sisäänrakennettu latauslaite kertoo
varaustason, kun kone on kytketty 
lataukseen

Akun latausilmaisin

Runsas vakiovarustelu
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Gadlee Finland

Helppo irroittaa ja tyhjentää
Irroitettava likavesisäiliö


