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 VLOT HANTEERBARE
EFFICIËNTIE 
Het segment “entry-level” van de Gianni Ferrari Group bestaat uit vlot hanteerbare machines met beperkte 
afmetingen die een grote productiviteit garanderen, met uitstekende maai- en opvangprestaties zoals 
machines van grote klasse.
GTM en GTR zijn de protagonisten van dit segment: door hun verschillen vullen deze machines elkaar 
aan en bieden een perfecte oplossing voor alle noodwendigheden aan tuinliefhebbers maar ook aan 
de beroepstuiniers. Beide machines onderscheiden zich door een rechtstreeks opvangsysteem, met 
een opvangbak van 280 liter.
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GEMAKKELIJK ONDERHOUD
Om de messen te verwijderen, is het niet nodig om de machine op 
te tillen of om het maaidek te demonteren: deze interventie kan in 
enkele minuten en in om het even welke conditie worden uitgevoerd. 
De snelkoppeling waarop een tuinslang kan worden aangesloten, 
vergemakkelijkt de reiniging van het maaidek.

MAAIEN EN RECHTSTREEKS OPVANGEN
GTM garandeert strak en gelijkmatig maaien over de hele breedte: de 
spoorbreedte aan de buitenzijde van de wielen, voor en achter, is kleiner 
dan de breedte van het maaidek. Op die manier lopen de wielen niet buiten 
de maaibreedte en blijft het gras rechtop staan voor de volgende passage.
De zwevende messen zijn voorzien van windvleugels die een sterke 
aerodynamische kracht uitoefenen en het gras rechtstreeks in de opvangbak 
stuwen.

SNIJSYSTEEM
Het ondermaaiwerk met een maaibreedte van 80 cm bestaat uit een enkel mes met 
schokabsorberende zwevende messen. De inschakeling van de aftakas voor de rotatie van 
het mes vindt plaats via een drukknop die de “heavy duty” elektromagnetische koppeling 
aanstuurt, die regelbaar is bij slijtage.
Het maaidek is gelakt met een speciale behandeling (kataforese) die het maaidek tegen 
corrosie door het gras beschermt. Om het maaidek tegen eventuele schokken te beschermen, 
is het maaidek versterkt met een 5 mm dik stalen profiel aan de zijde van het vulkanaal.
Het maaidek is voorzien van in 2 posities verstelbare anti-scalpeerrollen voor en achter, en 
is ook voorzien voor de zij-uitworp.

GTM is een professionele zitmaaimachine met opvang die technische kenmerken en hoogwaardige 
afwerking concentreren in amper 85 cm maximale maaibreedte: deze machine passeert ook vlot in 
beperkte ruimtes zoals voetgangershekken, struiken, bomen, planten en bloemperken, en garandeert 
een uitstekend resultaat.
Uitstekend voor gebruik thuis en ook ideaal voor professioneel onderhoud. 
De zeer beperkte draaicirkel staat garant voor de handigheid en vlotheid van de wendbaarheid.

GTM

Snijsysteem

Centraal geplaatst maaidek

80 cm

Enkel mes met schokabsorberende zwevende messen

3,5 ÷ 8,5 cm

Voor en achter, verstelbaar in 2 posities

Uitworp achteraan, met verwijdering van de bodem van de opvangbak/
Zij-uitworp

Snijmethode    

Maaibreedte

Messen

Maaihoogte verstelling

Anti-scalpeerrollen

Extra snijmethode

 / 3 GROTE VOORDELEN
 / Grote efficiëntie en productiviteit
 / Beperkte afmetingen
 / Geen verstopping door hoog, nat gras

Centraal geplaatst maaidek van 
80 cm met anti-scalpeerrollen
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MOTOREN
De GTM is verkrijgbaar in twee versies met benzine:

 / Eencilinderige motor van 15,5 pk 
 / Tweecilinderige motor van 16 pk

Het dubbele filterelement voor de lucht en het systeem voor geforceerde smering van de olie garanderen 
een uitstekend rendement van beide motoren en verbeteren de bescherming en de levensduur.
De toegang tot de motor is gemakkelijk en zeer snel en vereist geen gebruik van gereedschappen: u kunt 
de filters en het oliepeil in een oogwenk controleren, en bij de relais, de zekeringen en de batterij komen.

 MECHANISCHE
CONSTRUCTIE
GTM onderscheidt zich door stevigheid en robuustheid: het dragend frame van sterke vierkante 
stalen buizen is behandeld met een anti corrosiebehandeling (Kataforese). De vooras is vervaardigd 
uit een warm gegoten uit één stuk staal en de voorwielen draaien op onderhoudsvrije gesloten 
kogellagers. Alle riemschijven en spanners zijn van metaal. 
Alle onderdelen van de machine zijn eenvoudig bereikbaar voor inspectie en onderhoud.

Motoren GTM 155 GTM 160

Motor

Brandstof

Vermogen/cilinderinhoud/pk

Aantal cilinders

Briggs & Stratton Intek 31R5

Benzine

11 kWh / 500 cc / 15,5

1

Briggs & Stratton VANGUARD C. Power V- Twin 3057

Benzine

11,8 kWh / 479 cc / 16

2
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GTR is een frontale maaier die handigheid, compactheid, uiterst eenvoudig gebruik en professionele 
prestaties combineert, met het voordeel van een betere zichtbaarheid voor onberispelijke werkresultaten. 
Een bijzonder vlot hanteerbare machine die manoeuvres, afwerkingen en werktijden gevoelig beperkt.

SNIJSYSTEEM
Het frontaal maaidek maximaliseert de zichtbaarheid en de controle 
van de werken. Het gras wordt niet betreden, wat de maaikwaliteit 
verbetert.
Dankzij de uiterste wendbaarheid kan men zones bereiken die voor 
gewone frontale maaidekken minder gemakkelijk bereikbaar zijn, wat 
afwerkingen rond bomen, bloemperken en muurtjes vergemakkelijkt.
Het maaidek is uitgerust met twee wegklapbare messen die schokken 
opvangen zodat de transmissie niet wordt geblokkeerd door vreemde 
voorwerpen op het gazon. Gemonteerd op een wagen met volle 
rubberen anti-lek wielen van volle rubber, zweeft het maaidek en 
past zich op natuurlijke wijze aan de golvingen van het terrein aan, 
met een maairesultaat dat altijd nauwkeurig is.

MAAIEN ENRECHTSTREEKS 
OPVANGEN
De messen die in tegengestelde zin draaien zijn voorzien 
van windvleugels die een sterke aerodynamische kracht 
uitoefenen en het gras rechtstreeks in de opvangbak stuwt 
via een opvangkanaal dat is gevormd en ontwikkeld om het 
parabolische traject van de stroom gemaaid gras te respecteren.
Via een deur kan het opvangkanaal makkelijk worden 
gecontroleerd en gereinigd.

GTR

Snijsysteem

 / 3 GROTE VOORDELEN
 / Betere zichtbaarheid op de werken
 / Uiterst grote wendbaarheid
 / Uitstekend rendement voor het maaien en opvangen

Frontaal maaidek met 
messen die in tegengestelde 

zin draaien

Snijmethode

Maaibreedte

Messen

Maaihoogte verstelling

Hefsysteem voor maaidek

Extra snijmethode

Frontaal geplaatst maaidek

112 cm

2 schijven die in tegengestelde zin draaien met schokabsorberende zwevende messen 

3 ÷ 8 cm

Servogestuurd met gasveer, gemakkelijk te bedienen vanop de stuurplaats

Uitworp achteraan, met verwijdering van de bodem van de opvangbak
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MOTOREN
GTR heeft twee professionele tweecilinderige benzinemotoren ontworpen voor professionele toepassingen 
en garanderen zelfs in de moeilijkste omstandigheden optimale prestaties:

 / Tweecilinderige motor van 16 pk 
 / Tweecilinderige motor van 21 pk 

De 19 liter grote brandstoftank zorgt voor lange werkautonomie zonder tanken en is voorzien van een 
praktische niveau-indicator. Het dubbele filterelement voor de lucht en het systeem voor geforceerde 
smering van de olie verbeteren de bescherming en de levensduur van de motor, terwijl de kopkleppen 
(OHV = Over Head Valves) trillingen, emissies en verbruik verminderen.

TRACTIE EN 
WENDBAARHEID
Het stuurmechanisme is licht, nauwkeurig, stevig en robuust, bestaande uit 
een rondsel en tandheugel met sturing op de achterwielen.
De 2WD-tractie op de voorwielen garandeert een uitstekende wendbaarheid 
dankzij de bijzonder korte draaicirkel. De pendelend opgehangen achteras 
loopt op kogellagers en bestaat uit een as warm gegoten uit één stuk staal 
voor maximale stevigheid.
Het laag zwaartepunt en de gewichtsverdeling over de assen verhogen het 
manoeuvreercomfort, voor een eenvoudige en aangename rij-ervaring.

Motoren GTR 160 GTR 200

Motor

Brandstof

Vermogen/cilinderinhoud/pk

Aant. Cilinders

Briggs & Stratton VANGUARD C. 
Power V-Twin 3057

Benzine

12 kWh / 479 cc / 16

2

Briggs & Stratton VANGUARD C. 
Power V-Twin 3587

Benzine

15 kWh / 627 cc / 21

2
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Technische gegevens

Uitrusting

Gewicht en afmetingen

GTM GTR

BESTUURDERSPLAATS
De bestuurdersplaats van de GTM en GTR is ontwikkeld om maximale ergonomie en comfort tijdens het gebruik 
te bieden.

 / De STANDAARDSTOEL met vering is verstelbaar in de lengterichting en ook de hoge, voorgevormde rugleu-
ning in stevige kunststof met comfortabele vulling vermindert de vermoeidheid zodat u langer kunt werken

 / Ergonomisch STUUR voorzien van een soft grip gedeelte en stuurknop
 / STUURKOLOM met verzorgd design met verticale, frontale ledlampen

HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE
De krachtoverbrenging naar de wielen wordt verzorgd door een “heavy duty” hydrostatische aandrijfas.
Een stalen bescherming onder het maaidek van 5 mm dik beschermt dit dek tegen mogelijke stoten 
tegen boordstenen, rotsen, wortels en andere volumineuze voorwerpen die zich in de werkzone voordoen.
De rijrichting vooruit en achteruit wordt met een enkele pedaal bediend voor een uiterst praktisch 
bedieningscomfort.
Een verstelbaar systeem met demper en contrastveer dempen het afremmen en garanderen het comfort 
van de bediener tijdens het veranderen van richting en het afremmen.

OPVANGBAK
De grote opvangbak van 280 liter is van zwarte netten met een anti-UV behandeling op een stalen buizenframe.
Het standaard voorziene geluidssignaal gaat af als de opvangbak vol is, zodat de bestuurder de aftakas kan 
ontkoppelen om te voorkomen dat het afvoerkanaal verstopt.
Het leegmaken van de opvangbak wordt servogestuurd met een gasveer, die de kracht die de bediener moet 
uitoefenen tot een minimum beperkt. Door de hendel aan uw rechterkant eenvoudig vanop de stuurplaats te 
bedienen, gaat de opvangbak omhoog om op de grond leeg te maken.
Voor de GTR is een elektrisch systeem om leeg te maken (optie) beschikbaar, die men met een eenvoudige 
drukknop kan bedienen.
De bodem van de opvangbak is makkelijk te verwijderen om te maaien zonder grasopvang met uitworp achteraan.

Opvangbak

Inhoud 280 L

Afvoer op de grond met servogestuurde hendel met gasveer/
Elektrisch leegmaken (optie)

Geluidssignaal dat aangeeft dat de opvangbak vol is

Graslozing

Accessoires

Besturing

Stuursysteem Besturing op voorwielen met
tandheugelen rondsel, en stuurarm

met kogelscharnieren 

Achteraan 2WD

Besturing op achterwielen met
tandheugel en rondsel, en stuurarm

met kogelscharnieren

Vooraan 2WD

Schommelend, warm gegoten uit één stuk staal

9 km/u

GTM GTR

TECHNISCHE KENMERKEN 

GTM – besturing op voorwielen GTM – besturing op achterwielen

Brandstoftank capaciteit

Accu

Uitrusting

Afmetingen van de achterwielen

Afmetingen van de voorwielen

Vooras

Tractie

Maximumsnelheid

Ledig gewicht

Lengte / Breedte / Hoogte

16x7.50-8

13x5.00-6

260 kg

202 x 85 x 122 cm

14x5.00-6

16x7.50-8

385 kg

253 x 112 x 135 cm

19 L (met niveau-indicator)

12 V / 44 Ah

Urenteller

GTM  GTR
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Gianni Ferrari doet permanent onderzoek om haar producten te verbeteren. Daarom behoudt het bedrijf zich het recht voor de technische kenmerken 
en prestaties zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De afbeeldingen in deze brochure zijn niet bindend. De firma is niet aansprakelijk voor drukfouten.
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SNEEUWSCHUIF
De sneeuwschuif kan handmatig worden opgetild en gericht, en garandeert 
geweldige prestaties tijdens de winter.

SNEEUWFREES 
Dankzij de beperkte afmetingen maakt de sneeuwfrees met 
handmatige oriëntering het sneeuwruimen bijzonder eenvoudig.

Sneeuwruimer met handmatige oriëntering

Sneeuwfrees met handmatige oriëntering

TOEBEHOREN

KIT ZIJ-UITWORP
Via een kleine variatie in de opening van het maaidek kan de 
GTM het maaisel ook zijwaarts uitwerpen.

SLUITING MULCHING 
De toevoeging van een mes ter bescherming/sluiting 
van het opvangkanaal en het wegnemen van de 
voorgevormde bodem van kunststof aan de onderkant 
van de opvangbak garanderen dat de bediener ook de 
uitworp achteraan kan gebruiken.

 ACCESSOIRES

LE
G
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SNEEUW

TUIN

LANDBOUW

Werkbreedte

Afmetingen (lengte/breedte/hoogte)

Gewicht

Regeling

Werkbreedte

Afmetingen (lengte/breedte/hoogte)

Gewicht

110 cm

81/112/117 cm

75 kg

110 cm

63/110/44 cm

64 kg

30°naar links – 30° naar rechts
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GTM 155
GTM 160
GTR 160
GTR 200
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