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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.

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.

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.
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KLEPELMAAIER 
NOG BETROUWBAARDER EN 

UNIEK IN ZIJN SOORT

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

GF3X1 PLUS 160
SMART SYSTEM

MAAIEN EN OPVANGEN

MULCHEN

TYPES

140
160

AFMETINGEN (cm)

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

TOEPASSING

PG - TURBO1
TURBO2-4

MAAIBREEDTE (cm)

135
155

AANTAL MESSEN

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



GIANNI FERRARI s.r.l.
Via Vespucci, 53
42046 Reggiolo (RE) Italy
Tel. +39 0522 973697 
info@gianniferrari.com

OFFICINE BIEFFEBI s.p.a.
Via dell’Artigianato, 7
46023 Gonzaga (MN) Italy
Tel. +39 0376 52641 
bieffebi@gianniferrari.com
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De firma Gianni Ferrari doet permanent onderzoek om zijn producten te verbeteren. Daarom behoudt ze zich het recht voor de technische kenmerken en prestaties  die in deze 
brochure zijn gedrukt zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De afbeeldingen in deze brochure zijn niet bindend. De firma is niet aansprakelijk voor drukfouten.


