
GT85

GT85 Tekniset tiedot                          

                                           

Työleveys 700mm

Harjojen määrä 2 kpl
Puhdasvesisäiliön tilavuus   85L
Likavesisäiliön tilavuus   95L

Mitat (P/L/K) 1430x830x1075mm

Jännite 24V DC
Maksiminopeus 4.5km/h
Teoreettinen työskentelyteho 3150m2/h

Paino ilman akkuja  142kg

Imusuulakkeen leveys 850mm

GT85

Takaa

GT85 GT85

EASE-DOSE - pesuaineen annostelu vakiona
Muuttuva ajonopeus sekä eteen- että taaksepäin

Älykäs diagnostiikkajärjestelmä
Säädettävä harjapaine, max 65kg

Yhtä painiketta
painamalla töihin

Tehokkuus Diagnostiikka

Malliston suurin perässäkäveltävä GT85
GT85 on malliston suurin perässäkäveltävä yhdistelmäkone, jonka työleveys
on 70cm, kulkunopeus maksimissaan 4,5km/h ja suurten vesisäiliöiden ansiosta 
todella tehokas ja tuottava. Kone on suunniteltu raskaaseen ammattikäyttöön,
tukeva rakenne ja laadukkaat komponentit tarjoavat tuottavuutta sekä pidemmän
työskentelyjakson ilman latausta. Ergonominen muotoilu, automaattiset toiminnot ja 
helppo ajettavuus takaavat mukavan ja turvallisen käyttökokemuksen. Varustettu 
85 l: n puhdasvesi- ja 95l: n 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
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 (vakiovaruste) jne. 
Ohjauspaneeli pitää sisällään myös älykkään diagnostiikka
järjestelmän.
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Voimakas harjalaite
Korkea lattiaan 
kohdistuva paine 
(jopa 65kg)

Käyttäjäystävällinen
Harjojen irroitus/kiinnitys
automaattisesti nappia
painamalla

EASE-DOSE
Vakiona pesuaineen
annostelu

Huollon helppous
Imujalan irroitus ja 
säätö sekä 
imukumien vaihto 
ilman työkaluja

Mukiteline
Telineeseen sopivat 
kahvikupit sekä erilaiset 
pullot

Tehokas ajomoottori
Muuttuva nopeus sekä
eteen- että taaksepäin

Ohjauspaneeli
Helppokäyttöinen 
"yhden painikkeen" 
ohjauspaneeli 
parantaa 
käyttökokemusta

Suuret säiliöt
Puhdasvesi- 85l ja 
likavesisäiliö 95l, helppo täyttää
sekä tyhjentää ja huuhdella


