


GTS

Dess  mycket  kompakta  dimensioner  förbättrar  dess  extrema  flexibilitet  och  manövrerbarhet  
även  i  de smalaste  utrymmena.

Styrkan  hos  denna  produktkategori  inkluderar  exceptionell  mångsidighet,  anmärkningsvärt  

strömlinjeformad  design  och  perfekt  prestanda  på  gräsytor.

Slutligen  garanterar  driftbredden  användning  inom  4  olika  sektorer  samt  kontinuerlig  användning  

under  hela  året.
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Höjd  
135  cm

MÅTT
OCH  VOLYM

MÅNGSIDIGHET

100  cm

223  cm

2 3

Brett utbud av tillbehör   både  för  gräsklippning  och  andra  arbeten,  ökar  avsevärt  komforten  och  

driftsfördelarna ,  samtidigt  som  GTS  mångsidighet  förbättras,  liksom  hela  utbudet  av  

multifunktionsmaskiner  från  Gianni  Ferrari.

Utbudet  av  tillbehör  för  GTS,  utvecklat  och  utökat  även  med  det  innovativa  patentet  för  Smart  System  

som  gör  det  möjligt  att  byta  knivar  i  fält  på  mindre  än  15  minuter  tack  vare  ett  helt  nytt  system  med  

magneter,  gör  att  den  ekonomiska  investeringen  f ö r b ä t t r a s  på  grund  av  den  stora  fördelen  med  att  

använda  samma  maskin  under  hela  året.

Faktum  är  att  bytet  av  tillbehören  går  snabbt  och  mycket  enkelt:  det  kräver  inga  verktyg  och  bara  några  

sekunder  tack  vare  hydraulkopplingarna  och  snabbkopplingarna  i  hydraullyften.

Kombinationen  av  främre  klippdäck  eller  något  annat  tillbehör    s o m  ä r  m o n t e r a t  f r a m  vilket  gör  att  GTS  kan  

behålla  extremt  små  dimensioner,  vilket  optimerar  manövrerbarheten.

Faktum  är  att  GTS  erbjuder  den  idealiska  kombinationen  av  mångsidighet  och  produktivitet:  den  rätta  

bredden  på  de  främre  redskapen  tillåter  passage  genom  trånga  utrymmen  utan  att  påverka  produktiviteten  per  timme.

200  cm

ROPS  upphöjd



KLIPP 
SYSTEMET

FÖRARSÄTE

Sitsen,  med  ett  högt  omslutande  ryggstöd,  är  justerbart  i  djupled  och  fjädrande,  för  långa  arbetsperioder  utan  

ansträngning.  Den  nya  rattstången,  med  en  mer  raffinerad  och  innovativ  design,  är  justerbar  på  djupet  och  har  

vertikala  led-strålkastare  och  ergonomisk  ratt,  med  mjukt  handgrepp  och  vred.

Resten  av  de  hydrauliska  kontrollerna  är  enkla  och  intuitiva  med  profilerade  handtagsspakar  som  enkelt  

kan  manövreras.

En  enkel  pedal  styr  körningen  framåt  och  bakåt  och  parkeringsspakens  broms  är  på  användarens  vänstra  sida.

/ FÖDELARNA  MED  FRONTKL I PPDÄCK /  
Bättre  klippkvalitet:  eftersom  gräset  inte  komprimeras  före  klippning
/  Bättre  sikt  och  komfort  för  föraren
/  Bättre  manövrerbarhet  och  skärning  i  områden  som  inte  kan  nås  av  bakre  

däck

GTS-förarstolen  har  designats  för  att  erbjuda  maximal  ergonomi  och  komfort  under  användning.

Klippaggregaten,  liksom  eventuella  redskap  i  sortimentet,  är  placerade  framför  föraren.  På  detta  sätt  tillåter  

användaren  att  ha  maximal  sikt  och  perfekt  kontroll  över  driften

och  därmed  lätt  att  nå  utrymmen  som  inte  lämpar  sig  för  mittmonterat klippdäck,  vilket  garanterar  perfekt  åtkomst  
under  buskarna  och  optimerad  körning  runt  träd,  rabatter,  väggar  och  bänkar.

Förutom  att  klippa  med  DIRECT-inkast,  erbjuder  GTS  mångsidighet  också  muclher. Uppsamlingsdäckets  blad  är  

utrustade  med  ett  bladsystem  som  överför  en  stark  aerodynamisk  dragkraft  och  transporterar  gräset  direkt  inuti  

behållaren  genom  ett brett rör.  Det  direkta  gräsuppsamlingssystemet  förhindrar  igensättning  även  under  svåra  

förhållanden,  som  högt  och  vått  gräs.

Den  tvåarmade  hydrauliska  frontlänkaget  gör  det  enkelt  att  lyfta  alla  redskap  och  enkelt  ta  sig  över  trottoarkanter  

och  hinder,  tack  vare  en  ökad  guppvinkel  på  upp  till  40°  och  en  markfrigång  för  kraftenheten  på  upp  till  19  cm,  

tack  vare  en  högre  bakhjul.
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ÖVERFÖRING

SAMLARE

Hydrostatisk,  med  hydraulisk  momentdelare

Mekanisk  parkeringsbroms  på  transmissionen

PTO  och  aux.  krets
Material

Bromsar

GTS  220  DW

Hydraulisk,  med  snabbfästen
Gångjärnsförsedd  metallklaff  och  full  

belastning  anti-tilltäppning  summer

Modell

Framhjul

480  LKapacitet

18x8,50-8

Öppen  krets  med  kugghjulspump  (9  L  kapacitet)Funktioner

Hydraul,  ingår

GTS  230

4WD4WD

Servoratt,  styrning  med  reducerad  radie  på  bakhjulen

GTS  230  W

Typ

Hydraulisk  med  två  armarFrontlyft

Hjuldriven

Bakhjul 15x6.00-6

Mekanisk  färdbroms

2WD

11  km/h

Sluten  krets  med  kolvpump  med  variabelt  deplacement  och  orbitalmotorer
Hög  slagtålig  polyeten

Hög  avlastningslyft

Hjälpkrets

181  cm  från  marken

2WDDrivhjul

Ett  par  dubbelverkande  snabbfästen

GTS  220  D

Max  hastighet  framåt

Samlare  och  hiss

Styrsystem
Maximal  tömningshöjd

Transmissionen  är  hydrostatisk  och  sortimentet  erbjuder  versioner  med  2  eller  4  hjulsdrift.
På  4WD-modeller  styrs  transmissionen  automatiskt  av  den  patenterade  HTC™-enheten  (Hydrostatic  

Traction  Control) ,  som  inte  bara  förhindrar  hjulen  från  att  skada  gräsmattan  genom  att  eliminera  slirning  

orsakad  av  effekten  av  styrmotståndet,  utan  också  garanterar  konstant  dragkraft  på  4  hjul,  förbättrar  förarens  

säkerhet  även  i  sluttningar  och  ojämnt underlag. 
Den  servostödda  tryckdelaren  kan  stängas  av  automatiskt  och  delar  upp  vridmomentet  på  båda  hjulen,  

vilket  resulterar  i  en  differentialspärrliknande  effekt.

Kraftuttaget  är  helhydrauliskt  och  snabbkopplingarna,  precis  under  förarplattformen  och  med  plan  yta  för  

enkel  rengöring,  gör  det  enkelt  att  byta  ut  de  olika  tillbehören  som  finns.Uppsamlaren,  med  en  ökad  kapacitet  på  upp  till  480  liter,  är  gjord  av  ett  robust  och  stöttåligt  

polymermaterial.  Ett  av  de  senaste  Gianni  Ferrari-patenten  har  lämnats  in  just  för  att  öka  och  

optimera  den  kompakta  uppsamlingen  av  gräs.  Faktum  är  att  en  gångjärnsförsedd  metallklaff  

tillåter  att  luftflödet  flyttas  under  uppsamlingen  för  att  garantera  total  fyllning  av  behållaren  och  

samtidigt  optimera  dess  utsläpp.

Tack  vare  deflektorn  leds  dammet  mot  den  bakre  delen  och  behållaren  på  GTS  fylls  på  ett  kompakt  

sätt,  under  olika  förhållanden.

Behållaren töms  med  hjälp  av  hydraulik  och  lyfts  upp  till  en  höjd  av  181  cm,  för  att  tömma  gräset  

direkt  på  tippvagnen  på  en  skåpbil  eller  en  trailer.
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230

Antal  cylindrar/kylning

Diesel

Maskinvikt  (med  
lyft  och  ROPS)

16,9kW/627cc/23

223x100x135  [200]  cm

Batteri

3 /  Vätska

[ROPS  upphöjd]

220D

15  L

655  kg

220DW

Instrumentation

Bränsle

Kommersiell  Power  V-Twin  3867
Kubota  D902

Varvräknare,  timräknare  och  LED-strålkastare

725  kg

GTS

2 /  luft

Effekt/deplacement/HP

230W

Bränsletankens  kapacitet

16,2kW /  898cc /  22

Längd  bredd  höjd

662  kg

Briggs  &  Stratton  VANGUARD

Ljussats

12  V  44  Amp

Motor

Bensin

Frivillig

732  kg

MOTORER

MINDRE 
UNDERHÅLL

Den  överdimensionerade  kylaren  har  en  klaff  mot  igensättning  och  är  upphöjd  så  att  den  kan  förbli  ren  längre,  även  

under  krävande  förhållanden.

Briggs  &  Strattons  tvåcylindriga  bensinmotorer  är  utrustade  med  ett  luftfilter  med  två  filterelement  och  ett  

påtvingat  smörjsystem  med  ett  oljefilter.

Dieselalternativet  består  av  en  22  HP  3-cylindrig  vätskekyld  Kubota-dieselmotor  och  ett  filtreringssystem  med  ett  

självrengörande  cyklonförfilter,  som  tillåter  maximal  prestanda.

På  båda  motorerna  garanterar  de  korrekta  och  exakta  filtreringssystemen  skyddet  av  motorerna  och  förlänger  

deras  hållbarhet.

GTS  är  en  multifunktionsmaskin  som  har  designats  speciellt  för  att  även  minska  underhåll  och  
kostnader.

Den direktinkast   av  gräset  är  verkligen  en  första  betydande  fördel  när  det  gäller  maskinens  

enkelhet,  med  en  minskning  av  antalet  underhållsoperationer  direkt  proportionellt  mot  det  lägre  

antalet  organ  som  är  föremål  för  slitage  och  utbyte,  till  exempel:  lastturbin,  pumphjul  och  blad.

Å  andra  sidan  eliminerar  det  hydrauliska  kraftuttaget  det  rutinmässiga  underhållet  som  är  typiskt  

för  mekaniska  transmissioner,  såsom  att  spänna  och  byta  remmar,  smörja  kardanaxeln,  spännare  

och  lager.

De  överdimensionerade  hydrauliska  komponenterna  säkerställer  systemets  tillförlitlighet  och  

håller  temperaturen  och  trycket  på  låga  nivåer,  för  ökad  oljelivslängd.

230/230w

GTS-serien  erbjuder  två  bensinmodeller  och  två  dieselmodeller.

220D /  220DW

98



TILLBEHÖR
LANTBRUK

113/157/53  cm

Vikt

94  cm

Generella  dimensioner

Arbetsbredd

Funktioner

110  cm

Generella  dimensioner

Övergripande  mått  (L/B/H)

Funktioner

120  kg

från  1,5  till  9  cm

RENGÖRING

Vikt

Hydraulisk,  upp  till  90°  åt  höger

110  cm

TRÄDGÅRD

(L/B/H)

Övergripande  mått  (L/B/H)

Frivillig

Skedbladssats  och  
vertikalbladssats  (24  blad)

(L/B/H)

Klipphöjd  (kan  
justeras  med  spaken)

Plastborste  Ø30cm

Ogräsborste

Från  1  till  9  cm

Mulching  kit

80  kg

120/115/52  cm

Vikt

130  cm

Klipphöjden  är  elektriskt  justerbar

140/110/55  cm

96  SA

Standard  utrustning

Arbetsbredd

Arbetsbredd

Slagklippare  med  skärning  (48  Y-blad)

134  kg

80  kg

Uppsamlingsdäck  

hydrauliskt  driven

Klipphöjd  justerbar  med  spak  Från  0,5  till  9  cm

123/133/43  cm

2  skivor  med  infällbara  blad

Övergripande  mått  (L/B/H)

Vikt

Justering  av  
borstvinkeln

112  SA

132  Dual  Cut™  HYDR-däck  -  3  blad

120  cm

100  cm

SNÖ

Arbetsbredd

90  kg

Arbetsbredd

Vikt

Roterande  sopmaskin  med  hydraulisk  orientering

77  kg

235/96/39  cm  240/112/39  cm

Med  tre  blad  säkerställer  den  optimal  rivning  av  gräset.

Helt  producerad  av  Gianni  Ferrari,  den  nya  slagklipparen  är  lämplig  både  för  att  klippa  fint  gräs  

(skedblad)  och  för  att  rengöra  rustika  områden  med  buskved  (Y-blad).  Genom  att  lägga  till  vertikala  

blad,  i  kombination  med  de  tidigare,  luftar  den  marken  under  arbetet.  Tre  typer  av  arbete  med  en  
utrustning.

Utmärkt  verktyg  för  att  rengöra  alla  ytor  av  mark,  rutor  och  trottoarer.  Idealisk  för  att  ta  bort  ogräs,  mossa  

och  all  annan  form  av  kraftig  smuts.

Mycket  kraftfull,  med  förstärkta  kanter  som  kan  bytas  ut  om  de  är  slitna.  Med  hjälp  av  ett  

snabbkonverteringssystem  växlar  den  från  mulching  till  bakutsläpp  på  nolltid  alls.

Borstens  rotationsriktning  tillåter  ackumulering  av  skräp/snö  på  sidan  av  verktyget,  även  utrustad  med  2  

svängbara  hjul  för  bättre  körning  och  användning  på  alla  typer  av  underlag.

Utrustad  med  hydraulisk  transmission,  enkel  Ø  67  cm  sidoborste  med  stålborst  och  skyddande  lock  för  

att  förhindra  åskådare  från  oavsiktligt  utskjutande  stenar  och  andra  material  längs  vägen  och  arbetsytan.

Lämplig  för  rengöring  av  innergårdar,  cykelvägar  och  vägar  samt  för  borttagning  av  nylagd  snö.

LEGEND

DUAL  CUT™  MULCHING/ BAKRE  UTSLÄPPSDÄCK

SAMLINGSDÄCK
Det  finns  två  samlingsklippdäck  som  kan  väljas:  96  cm-versionen  för  enkel  passage  vid  rånga  utrymmen;  

112  cm-versionen  för  ökad  produktivitet.

Gräsborste

ROTERANDE  SOPPAR  

Anordning  med  en  förstärkt  ram  och  en  borste  med  cylindriska  eller  segmenterade  
plastborst.  Borstens  rotation  och  orientering  är  helt  hydraulisk.

MFA  110  SMART  SYSTEM  SLAPPKLIPPARE
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SNÖSLUNGA
Snöslunga,  100  cm,  dubbelsteg,  hydraulisk  orientering  
och  plexiglasskydd  för  föraren.  Utloppsränna  med  
hydraulisk  rotation  och  manuell  lutningsjustering.

SNÖBLADE  
Snöbladet  kan  lyftas  och  svängas  hydrauliskt,  vilket  
gör  att  GTS  kan  användas  produktivt  även  på  vintern.

Hydraulisk,  30°  till  vänster

100  cm

Tvåstegs  snöslunga  med  hydraulisk  orientering

90  kg

Justering

110  cm

Vikt

Arbetsbredd

Vikt

(L/B/H)

Snöplog  med  hydraulisk  orientering

72  kg

Frivillig

Generella  dimensioner

115/111/40  cm
(L/B/H)

Arbetsbredd

Generella  dimensioner

110/135/123  cm

-  30°  till  höger

Vindruta  i  plexiglas

BFB-06-0522-02- SV

Gianni  Ferrari,  som  ständigt  söker  efter  förbättringar  av  sina  modeller,  förbehåller  sig  rätten  att  ändra  de  tekniska  funktionernas  prestanda  utan  

föregående  meddelande.  Av  denna  anledning  är  inte  ens  bilderna  i  denna  broschyr  bindande.  Företaget  ansvarar  inte  för  eventuella  tryckfel.

Distribueras  av  Officine  Bieffebi  Spa  momsnummer  IT00139600209
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