
ECO - järjestelmä, työskentelyaika jopa 5h!
Hiljainen käyntiääni mahdollistaa koneen käytön milloin tahansa (58dBA @ Eco-tila)
Ajomoottori, eteen- ja taaksepäin kytkin sekä nopeuden säätö (BT - malli)
Älykäs vesimäärän tunnistus, joka suojaa harjaa ja veden syöttöä kun pesuaine-
seos loppuu
Helppo huoltaa, akkujen ja vesisäiliön vaivaton tarkistus sekä harjojen vaihto 
ilman työkaluja

GT55

   

GT55 Tekniset tiedot 

                                           

Työleveys

Harjojen määrä
Puhdasvesisäiliön tilavuus

Teoreettinen työskentelyteho
Mitat (P/L/K): 

Likavesisäiliön tilavuus
Jännite
Maksiminopeus

Imusuulakkeen leveys 815mm
1kpl
55L
55L

B:3.5Km/h BT:4.5Km/h
1950m2/h

1216X502X960mm

24V DC

500mm

GT55

ECO 
Energiansäästötila

Vesisäiliön
tilavuus

Sivusta

Takaa

Edestä

GT55

ECO

GT55

Tavallinen yhdistelmäkone

GT55

Tehokkaampi 20%

Valittavissa harjavetoinen  tai vetomoottorilla varustettu malli 

Jopa              työskentelyjakso
Vaativaan käyttöön suunniteltu malli, joka
mahdollistaa useiden säiliöllisten käytön ilman 
latausta. 

5h

Hiljaisempi rakenne
Vastaavien koneiden melutaso on yli 70dBA,
ECO - tilassa GT55 on yli 20% hiljaisempi kuin 
muut vastaavat koneet. (vain 58dBA)

Työaika

Tehokkaampi, pidempi käyttöaika ja pienempi kulutus
Uusi GT55 -yhdistelmäkone sisältää kaikki ominaisuudet tuottavuuden lisäämiseksi
kuten ECO -tilan ja hiljaisen työskentelyn. GT55 mahdollistaa työskentelyn keskellä
päivää julkisilla alueilla kuten sairaaloissa, kauppakeskuksissa ja lentokentillä. 
GT55 sopii hyvin käytettäväksi myös muissa kohteissa kuten kouluissa, kaupoissa, 
ravintoloissa, hotelleissa, tuotantotiloissa jne. 

Harjavetoinen  - GT55B Vetomoottorilla  - GT55BT

Paino ilman akkuja 86kg/93,5kg



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!)

Ergonominen kahva
Uusi luistamaton kahva, 
josta saa mukavan otteen

GT55
Yhdistelmäkone

GT55 Yhdistelmäkone

Valtuutettu jälleenmyyjä

VER:19.03PK0055

Kestävä puskuri
Varustettu 10cm leveällä pyörällä, joka
helpottaa seinän vieressä työskentelyä

    Likavesisäiliö voidaan kään-
tää 90 astetta taaksepäin, 
   jolloin säiliö on helppo 
          huuhdella

Harjojen kiinnitys
Harjojen automaattinen
irroitus/kiinnitys ilman työ-
kaluja, asetat vain harjan 
lattialle koneen alle ja painat nappia

    
Akku- ja moottoritilaan 
pääsy helposti salpa 
avaamalla 

Helppo huoltaa

Taaksekääntyvä säiliö

Palttinakatu 2c, 15230 Lahti    
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