VERNIEUWING

DE EERSTE MAAIER
DIE TEGELIJKERTIJD
MAAIT, HET GRAS
OPVANGT
EN VERLUCHT
IN ÉÉN GANG

DE REEKS
ACCESSOIRES
VOOR PG EN TURBO1-2-4
BREIDT UIT

™

DE KWALITEIT
EN INNOVATIE
VAN ONS NIEUW PATENT
VERRIJKEN ONZE
KLEPELMAAIER
NOG BETROUWBAARDER EN
UNIEK IN ZIJN SOORT
GF3x1PLUS is de eerste klepelmaaier die volledig wordt geproduceerd bij
Gianni Ferrari en hij is al gekend bij vele experts in de sector en gebruikers
die instaan voor tuinonderhoud.
Dit innovatieve werktuig wordt standaard geleverd met 3 sets messen (Y-klepels,
lepelmessen en verticale messen) zodat de machine geschikt is voor alle
toepassingen: maaien van hoog gras op weiland in moeilijke omstandigheden,
mulchen op strakke en goed onderhouden grasperken en in beide gevallen met
of zonder grasopvang.
In oktober 2019 is Gianni Ferrari gestart met de productie van de GF3x1PLUS
met SMART SYSTEM technologie, waarvoor na lang onderzoek en intensieve
praktijktests een patent werd ingediend.
Het systeem bestaat uit een versterkte rotor met magnetische pennen om de
messen te vergrendelen zodat ze niet kunnen loskomen zelfs al raken ze toevallig
stenen en/of grote struiken.
Wat zijn de sterke punten van het patent?
Gianni Ferrari levert samen met de machine een stalen gereedschap om de
messen op het werkterrein te vervangen binnen maximaal 15 minuten of
om de verticale messen snel samen met de andere twee mestypes te monteren
om de grond perfect te verluchten.
EEN uitrusting voor DRIE VERSCHILLENDE functies: jij beslist om het gras te
maaien en op te vangen, te mulchen en / of tegelijkertijd te verluchten in één gang.

MAAIEN EN OPVANGEN

Via een kleine hydraulische cilinder en een handige drukknop (bij PG) en een
handige hendel (bij de TURBO1-2-4) kan de GF3x1Plus ook mulchen.
Zoals de foto toont, wordt de luchtstroom van de snijrotor naar de opvangvijzel
door het beschermrooster afgesloten of geopend.

MULCHEN

De langverwachte GF3x1 Plus 160 SMART SYSTEM combineert
de grote pluspunten van de 140-versie met een nog sterker frame
en een accuraat ontwerp dat aangepast is aan de Turbo2-4-reeks.
Daarbij komt nog de innovatieve BEVEILIGING VAN DE
TRANSMISSIE waardoor de vijzel stopt bij overbelasting als er
voorwerpen aanwezig zijn zoals stenen, dikke takken of andere
voorwerpen die het werktuig zouden kunnen beschadigen.
De transmissie kan makkelijk onmiddellijk op het werkterrein
terug worden aangekoppeld met een gereedschap dat op het
toestel aanwezig is.

GF3X1 PLUS 160
SMART SYSTEM

PLUSPUNTEN en VOORDELEN:
VEILIGHEID en DUURZAAMHEID van het werktuig
GEEN STILSTANDTIJD door snelle ombouw
HOGERE PRODUCTIVITEIT

TYPES

TOEPASSING

AFMETINGEN (cm)

MAAIBREEDTE (cm)

AANTAL MESSEN

140
160

PG - TURBO1
TURBO2-4

L 130 x L 157 x H 50
L 135 x L 180 x H 50

135
155

56 Y, 28 Lepels, 28 Verticut
100 Y, 50 Lepels, 50 Verticut
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