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ELECTRIC DEPARTMENT
Na meer dan 10 jaar onderzoek in de afdeling research & development, ontstond de ELECTRIC 
DEPARTMENT bij Gianni Ferrari.

De hoogstaande kwaliteit en de grote betrouwbaarheid van de grasmaaiers met verbrandingsmotor 
worden nu gecombineerd met de innovatie en green spirit in de nieuwe, volledig elektrische modellen. 

Lange autonomie, zeer weinig lawaai en een nulemissie onderscheiden de GSR+ en GTM+ Electric, de 
eerste twee modellen van dit nieuwe gamma.

De twee grote machines kunnen prat gaan op verzorgde afwerkingen en hoogwaardige prestaties.

ELEKTRISCHE EFFICIËNTIE  
De GSR+ en GTM+ zijn professionele elektrische grasmaaiers met een lithium-ion batterij die 
hoogwaardige prestaties en uiterst groot gebruiksgemak samenbrengen, net als de bestaande 
modellen van het gamma met verbrandingsmotoren.
De elektrische transmissie en aftakas vormen de blikvanger van deze innovatie. 
Beide modellen hebben gegeerde kenmerken die afgestemd zijn op de specifieke eisen van de 
hobbyist en de beroepsman, ongeacht of ze nu let een maaidek vooraan of centraal geplaatst 
willen maaien, ofwel mulchen of het maaisel opvangen.
De GTM+ en GSR+ met respectievelijk 6 en 8 batterijpacks van 54 V kunnen gegarandeerd 1000 
keer worden opgeladen. Ze zijn geschikt om te werken bij temperaturen van -10 °C tot +60 °C. 
Afhankelijk van het type gemaaid gras kan met een volle batterij 8 werkuren worden gewerkt.

GSR+  GTM+
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DE ENIGE ELEKTRISCHE
MAAIER MET FRONTAAL DEK

Wendbaarheid en compacte afmetingen van de GSR+ Electric zijn kenmerken die de hobbyist, die 
aandacht besteed aan de verzorging van zijn tuin, maar ook de groenverzorger waardeert aan deze 
maaier als unieke aanvulling voor zijn machinepark.
Dankzij zijn frontaal DUAL CUT™ maaidek van 112 cm met drie messen en een geïnstalleerd totaal 
vermogen van 10,2 kW (gelijk aan 20 pk bij een bestaande variant met verbrandingsmotor), verloopt het 
mulchwerk perfect dankzij de grote, nieuwe bondgenoten: volledig elektrische transmissie en aftakas.

 / Maaibeeld van hoge kwaliteit omdat het gras wordt gemaaid alvorens de machine erover rijdt
 / Volgt perfect de glooiingen in het terrein voor een mooier maaibeeld
 / Uitstekend zicht en comfort voor de gebruiker

Dankzij zijn betere wendbaarheid komt de GSR+ Electric bij plaatsen waar maaiers  met centraal geplaatst 
maaidek niet bij kunnen. De GSR+ Electric kan ook altijd worden gebruikt, van in de vroege ochtend tot 
de late avond, tijdens de uren wanneer het tot nu toe voor de professionele gebruiker en de particulier 
bij wet verboden was om met machines in de tuin te werken of groen te verzorgen.

Met de GSR+ Electric kan men behalve het mulching ook de ACHTERUITWORP toevoegen. De aluminium 
afdekking die onder het maaidek aanwezig is, kan gemakkelijk worden verwijderd met behulp van een 
snelle bediening van de veerhendel aan de rechterkant (bedienerzijde) van dit maaidek.

Verwijderbare plaat
voor achteruitworp

PRAKTISCHE 
GEREEDSCHAPSKOFFER 
ACHTERAAN
Metalen structuur bekleed met een opvangbak van 
voorgevormde doek om alle gereedschappen bij te 
hebben die de bediener nodig kan hebben.

GSR+
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DE ENIGE ELEKTRISCHE
MAAIER MET FRONTAAL DEK

HEFHENDEL EN DRUKKNOP OM HET 
MAAIDEK VERTICAAL TE BRENGEN
De GSR+ Electric werd met veel oog voor details ontworpen, zodat ook 
het maaidek makkelijk verticaal kan worden gezet. 
Door de hendel links van de bedienerzijde omhoog te trekken en op de 
handig geplaatste schakelaar te drukken, kan de bestuurder het maaidek 
comfortabel en elektrisch optillen tot onder een hoek van ongeveer 75°.
Deze verticale plaatsing garandeert:

 / Onmiddellijke reiniging van het maaidek op het einde van het gebruik 
van de machine

 / Uiterst comfortabel onderhoud in geval de messen moeten worden 
vervangen

Met de hendel opgetild:
 / Kan de bediener het frontale maaidek verticaal zetten met behulp 
van de op/neer-drukknop

Met de hendel naar beneden:
 / Kan de bediener de maaihoogte van de messen kiezen. De maaihoogte 
kan worden gecontroleerd via de genummerde markeringen rechts 
vooraan op het maaidek

Verwijderbare plaat
voor achteruitworp
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De GTM+ Electric is de eerste professionele zitmaaier met grasopvang die volledig elektrisch is.
De maaier is uitgerust met een centraal geplaatst maaidek van 80 cm, een grasopvang van 280 
liter en een elektrische transmissie en aftakas.
Het totale geïnstalleerde vermogen van 4,2 kW (wat overeenstemt met 14 pk bij een 
verbrandingsmotor) garandeert een optimale maaikwaliteit, hoge productiviteit en een prima 
grasopvang. 
Dit is een machine die overal bij kan dankzij zijn kleine afmetingen. Hij kan ook altijd worden 
gebruikt, van in de vroege ochtend tot de late avond, tijdens de uren wanneer het tot nu toe 
voor de professionele gebruiker en de particulier bij wet verboden was om met machines in de 
tuin te werken of groen te verzorgen.
Dit innovatieve model is geschikt voor particuliere en professionele gebruikers die een compacte 
machine nodig hebben die vlot wendbaar is en uitstekende prestaties levert, ook in moeilijke 
omstandigheden en op moeilijk bereikbare plaatsen.

MAAIHOOGTEREGELING
De gebruiker kan de maaihoogte eenvoudig instellen door de 
hendel in een 
van de vier posities te zetten.
Elke positie wijzigt de maaihoogte met 1 cm.

DRUKKNOP OM DE OPVANGBAK 
OMHOOG TE BRENGEN

OM DIE LEEG TE MAKEN
Om de grasopvang leeg te maken, drukt u gewoon op de 

schakelaar.

DE EERSTE PROFESSIONELE 
ELEKTRISCHE

ZITMAAIER 

GTM+
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TECHNISCHE GEGEVENS

GSR+  GTM+

Ontwikkeld vermogen GSR+ Electric GTM+ Electric

Art des Akkus Herlaadbare lithium-ion

Aan boord / elektrische stekker

6-8  uur

54V

Batterijvermogen 24~192 Ah 

11 kWh 8 kWh

8 6

5  uur 4  uur

24~144 Ah 

Spanning

Aantal batterijpacks

Laadsysteem

Laadduur

Autonomie van de machine

Nominale energie lithium batterij

Uitrusting GSR+ Electric GTM+ Electric

Type sturing

1.8”

Elektrisch

Inbegrepen op display

Handmatig

StandaardStoeltype

16x7.5-8 13x5.00-6

13x5.00-6 16x7.5-8

Stoelregeling

Afmeting achterwielen

Ingebouwd display
Hoge resolutie

Aftakas

Diagnosesysteem

Afmeting voorwielen

Sturing op de achterwielen 
met tandheugel en rondsel

Sturing op de voorwielen met 
tandheugel en rondsel

Gewicht en afmetingen GSR+ Electric GTM+ Electric

Lengte/breedte/hoogte

Gewicht

255 / 112 / 135 cm

395 Kg 286 Kg

202 / 85/ 122 cm
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BEDIENINGSPANEEL
 / Lichtschakelaar
 / Knop bediening aftakas
 / Rond display van 1,8”
 / Urenteller geïntegreerd in het display

Via het display kan de gebruiker de batterijlading tijdens het werken, de staat 
van de batterijen tijdens het laden en foutmeldingen van de regeleenheid 
in geval van problemen aflezen.

TECHNISCHE GEGEVENS

VERTICALE
LEDLAMPEN

De stuurkolom heeft een verzorgd design 
met verticale, frontale ledlampen.

PRAKTISCH OPBERGVAK
VOOR LAADKABEL
Geïntegreerde oplader.

Sturing op de achterwielen
met tandheugel en rondsel

Sturing op de voorwielen
met tandheugel en rondsel

GSR+  GTM+
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SNELHEIDSREGELAAR 
 / In de stand HAAS bedraagt de maximale snelheid voor de verplaatsing van de machine 
10 km/u

 / In de stand SCHILDPAD rijdt de machine langzaam en levert ze een ideaal maaibeeld 
tijdens de werking van het mes

VOORGEVORMDE STOEL
MET HOGE RUGLEUNING
Vooruit-achteruit verstelbaar.

Besturing GSR+ Electric GTM+ Electric

Tractie  

10 km/uMaximumsnelheid

Vooraan 2WD Achteraan 2WD

Transmissie GSR+ Electric GTM+ Electric

Type Elektrisch

Pedaal vooruit/achteruit

Elektrisch (1,2 kW)

Totaal geïnstalleerd vermogen 10,2 kW 4,2 kW

Besturing

Tractie motor

Maaiwerk GSR+ Electric GTM+ Electric

Type

Extra type Achteruitworp

Mulching

Elektrisch

112 cm

Handmatig

80 cm

Elektrisch (9 kW) Elektrisch (3 kW)

3030 rpm 1920 rpm

Mulchfunctie / 
achteruitworp of zijuitworp

Maaien en opvangen

Maaibreedte

Aandrijving mes

Snelheid mes

Controle maaihoogte
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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.

ACCESSOIRES

PB ULTRA+ 
Gianni Ferrari kan bij deze machines ook een PB ULTRA+ 
leveren, een Power bank van 8 kW, bijzonder nuttig om 
de machine tijdens een korte pauze gedeeltelijk opnieuw 
op te laden om de werkuren te verlengen. De PB ULTRA+ 
kan ook worden gebruikt om elke andere machine die 
op batterijen werkt te laden.

KIT ZIJUITWORP
Via een kleine variatie in de opening van het maaidek kan 
de GTM+ Electric het maaisel ook zijwaarts uitwerpen.

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