
GT70

GT70 Tekniset tiedot
Työleveys 560mm

Harjojen määrä 1 kpl
Puhdasvesisäiliön tilavuus 70L

Mitat P/L/K :  1310×634×980 mm

Likavesisäiliön tilavuus        70L
Jännite 24V DC
Maksiminopeus          5.5km/h

Paino ilman akkuja  110kg

Imusuulakkeen leveys  705mm

GT70

Sivulta

Takaa

Edestä

GT70 GT70

Matalan melutason ansiosta soveltuu hyvin sairaaloihin ja kouluihin.
Todella hiljainen, vain 58dBA!

3x tehokkaampi kuin perässäkäveltä yhdistelmäkone
Hiljaiseksi suunniteltu, antaa mahdollisuuden työskennellä rajoituksetta milloin tahansa
Suuri vesisäiliö 70L
Älykäs vesimäärän tunnistus, joka suojaa harjaa ja veden syöttöä kun pesuaineseos loppuu
 Helppo huoltaa, akkujen ja vesisäiliön vaivaton tarkistus sekä harjan vaihto ilman työkaluja

Perässäkäveltävien yhdistelmäkoneiden korvaaja
GT70 - ajettava yhdistelmäkone on todella kompaktin kokoinen mutta se tarjoaa 
jopa 3-kertaisen puhdistustehokkuuden verrattuna perässä käveltäviin malleihin! 
Täydellinen vaihtoehto keskikokoisille perässäkäveltäville koneille. GT70 - mallissa 
on ainutlaatuinen muotoilu, jonka ansiosta sillä on miellyttävä ajaa kapeilla ja 
sokkeloisilla alueilla. GT70 mahdollistaa työskentelyn myös keskellä päivää julkisilla 
alueilla kuten sairaaloissa, kauppakeskuksissa ja lentokentillä. Sopii käytettäväksi 
myös muissa kohteissa kuten kouluissa, kaupoissa, ostoskeskuksissa, ravintoloissa, 
tuotantotiloissa yms.

Kompakti,
Älykäs

Todella 
hiljainen

Helppo-
käyttöinen

Suunniteltu korvaamaan keskikokoiset 
perässäkäveltävät yhdistelmäkoneet

Kääntösäde
300W moottori, jolla voi ajaa jopa 20% kaltevuuksissa.
Ohjaus on joustava ja varustettu hidastustoiminnolla 
jyrkissä käännöksissä. Koneen kääntösäde on vain 800mm.

 
Helppo kulkea oviaukoista
Kompakti koko, minimaalinen kääntösäde ja pääsy 
hisseihin. Tällä koneella mahtuu ajamaan helposti jopa 
ruokakauppojen kassojen välistä!

Teoreettinen työskentelyteho 3080m2/h



Ergonominen istuin
Penkissä on turvakytkin, kone ei
liiku ellei kuljettaja istu penkillä

GT70 Yhdistelmäkone

Valtuutettu jälleenmyyjä

VER:19.03PK0070

Muotoilu
Kaarevasti muotoiltu, ei
takerru ahtaissakaan paikoissa
kiinni seiniin tai kulmiin

Renkaat
PU- renkaat eivät jätä 
jälkiä lattiaan eivätkä
luista

Varsipidike
Lisävarusteena
saatavana varsipi-
dike ja säilytyslaa-
tikko

Säilytystila
Koneen edessä on säilytys-
laatikko, jossa voi säilyttää 
esim. puhdistusvälineitä

Yhdistelmäkone
GT70

Vedentäyttö
Ainutlaatuinen vedentäytön
suunnittelu mahdollistaa täytön
isolla letkulla sihdin läpi tai pienellä
letkulla suoraan tiiviin reiän kautta

Harjan kiinnitys
Automaattinen irrotus/
kiinnitys ilman työkaluja,
asetat vain harjan lattialle
koneen alle ja painat
nappia
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