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GT180 Tekniset tiedot                B85/B95/75RS

                                           

Työleveys 850/950/750mm

Harjojen määrä 2 kpl
Puhdasvesisäiliön tilavuus   135L
Likavesisäiliön tilavuus 180L

Mitat (P/L/K) 1900×1100/1100/1050×1390mm

Jännite 36V DC
Maksiminopeus 6.5km/h
Teoreettinen työskentelyteho 5525/6175/4875m2/h

Paino ilman akkuja  290/292/300kg

Imusuulakkeen leveys 1010/1100/1010mm

GT180

Takaa

GT180 GT180

EASE-DOSE - pesuaineen annostelu lisävarusteena
Automaattinen hidastustoiminto takaa turvallisuuden jyrkissä käännöksissä

Älykäs diagnostiikkajärjestelmä
Harjapaine 100kg (75RS 50kg)
Älykäs vesimäärän tunnistus, joka suojaa harjaa ja veden syöttöä kun pesuaineseos loppuu 

Yhtä painiketta
painamalla töihin

Tehokkuus Diagnostiikka

Tarpeisiisi mukautuva GT180
GT180 - sarja on suunniteltu kovaan ammattikäyttöön laajoille alueille kuten
tuotantolaitoksiin, kauppakeskuksiin ja logistiikkakeskuksiin. GT180 on saatavana
kolmella eri työleveydellä; 85cm, 95cm sekä märkälakaisevana 75cm. GT180 on 
varustettu kahdella lautasharjalla (75RS kahdella telaharjalla sekä roskasäiliöllä).
Ergonominen muotoilu, automaattiset toiminnot ja helppo ajettavuus takaavat 
mukavan ja turvallisen käyttökokemuksen. Varustettu 135 litran puhdasvesi- ja
180 litran likavesisäiliöllä.

Suuret
säiliöt

EASE-DOSE - pesuaineen annostelu
Mahdollistaa kemikaalien käytön erillään 
puhtaasta vesisäiliöstä sekä pesuaineen vaihdon
esimerkiksi toiseen kesken pesun. EASE-DOSE auttaa 
pitämään laimennussuhteet aina samana sekä 
helpottaa säännöstelemään pesuaineen käyttöä. 

Järjestelmää ohjaa mikroprosessori, joka 
mahdollistaa eri laimennussuhteet:

1:12, 1:32, 1:64, 1:128

Sivulta

Edestä

Yhden kosketuksen ohjauspaneeli, veden määrä, harjan säätö ja näyttö yhdellä silmäyksellä

Ohjauspaneeli
"Yhden kosketuksen ohjauspaneeli", työskentelyn pääset
aloittamaan painamalla vain yhtä nappia. Ohjauspaneeli
sisältää kaiken mitä työskentelyssä tarvitset ja kaikki
selviää yhdellä silmäyksellä. Kattavat säädöt, veden
määrä, harjapaineen säätö, harjan irroitus/kiinnitys, 
pesuineen syöttö (lisävaruste) jne. 
Ohjauspaneeli pitää sisällään myös älykkään diagnostiikka
järjestelmän.

Pitkä käyttöaika, jopa 6 tuntia! (@ECO - tila)

Lakaisun leveys 1050mm (75RS)

GT180 B85/B95 GT180 75RS



GT180 Yhdistelmäkone

Puskuri ja harjat
Kone on varustettu todella 
järeällä etupuskurilla,
75RS - mallissa jousitetut etulakaisuharjat, 
jotka ovat puskurin suojassa 

Etulakaisuharjat
Manuaalinen lasku, 
kumpikin puoli erikseen 
(vain 75RS)

Huomiovalo
Pieni ja kirjas 
huomiovalo

Välinepidike
Lisävarusteena välinepidike 
sekä säilytyslaatikko 
siivousvälineille

Uudistunut ohjauspaneeli
Helppokäyttöinen
"yhden painikkeen" 
ohjauspaneeli parantaa 
käyttökokemusta

Yhdistelmäkone
GT180

Ergonominen istuin
Varustettu turvakytkimellä, 
joka estää koneen liikkumisen
ellei kuljettaja istu penkillä

Valtuutettu jälleenmyyjä
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Gadlee Finland

Mukiteline
Telineeseen sopivat
kahvikupit sekä erilaiset
pullot

Harjayksikkö
B85/B95 - mallit varustettu kahdella 
lautasharjalla, 75RS - malli kahdella 
telaharjalla sekä roskasäiliöllä


