




GTS
De ultracompacte GTS is de vertegenwoordiger bij uitstek van de middenklasse van 
professionele maaiers in het aanbod van Gianni Ferrari, met een krachtig, volledig hydraulisch 

kloppend hart.
De sterke punten van deze productserie zijn de uitzonderlijke veelzijdigheid, de buitengewone 

compactheid en de perfecte prestaties op graszoden. 
Deze maaiers zijn zeer licht en manoeuvreerbaar in de krapste ruimten dankzij hun geringe omvang.

Door hun werkbreedte kunnen de maaiers in 4 verschillende sectoren worden ingezet en het hele 
jaar door worden gebruikt.
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VEELZIJDIG
De plaatsing van de werktuigen aan de voorkant, zowel voor het maaien van gras als voor andere 
werkzaamheden, verhoogt het comfort en gebruiksgemak aanzienlijk. Bovendien maakt het de 
GTS net zo veelzijdig als de hele serie multifunctionele machines van Gianni Ferrari.
Het aanbod van werktuigen voor de GTS zorgt ervoor dat dezelfde machine het hele jaar door kan 
worden gebruikt, zodat de economische investering wordt terugverdiend. Dit aanbod omvat nu 
ook het innovatieve Smart System, waarmee de messen op het veld in minder dan 15 minuten 
kunnen worden verwisseld dankzij het gloednieuwe, systeem met magneten.
Het verwisselen van werktuigen is zeer snel en eenvoudig met dit systeem: gereedschap is 
niet nodig en het nieuwe werktuig is binnen enkele seconden gereed dankzij de hydraulische 
koppelingen en de snelkoppelingen van de hydraulische hefinrichting.
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223 cm

Hoogte 
135 cm
ROPS omhoog
200 cm

100 cm

AFMETINGEN
Dankzij het maaidek of een ander werktuig vooraan de machine is de GTS uiterst compact, 
wat de wendbaarheid ten goede komt.
De GTS biedt de ideale combinatie van veelzijdigheid en rendement: de werktuigen aan de 
voorkant hebben de juiste breedte om door nauwe doorgangen te rijden zonder dat dit ten 
koste gaat van het rendement.
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Het maaidek bevindt zich, net als alle werktuigen van deze serie, vooraan de machine. Het FRONTAAL 
MAAIWERK van de GTS geeft de bestuurder optimaal zicht en perfecte controle. Plaatsen die met een 
maaidek onder de machine onbereikbaar zijn, zijn nu gemakkelijk toegankelijk voor perfecte prestaties 
onder struiken en rond bomen, bloemperken, muurtjes en banken.
De veelzijdigheid van de GTS, in combinatie met de rechtstreekse grasopvang, zorgt ook voor een 
optimale mulching.
De messen van het maaidek met grasopvang zijn voorzien van vleugels die een sterke luchtstroom 
veroorzaken en het gras via een breed, laag laadkanaal rechtstreeks naar de opvangbak voeren. Het 
rechtstreekse grasopvangsysteem voorkomt verstopping, zelfs als het gras lang en vochtig is.
Dankzij de hydraulische tweepuntsfronthef kunt u gemakkelijk alle werktuigen heffen en zonder 
problemen over randen en obstakels rijden, ook dankzij de verhoogde hellingshoek tot 40° en de 
bodemvrijheid van 19 cm dankzij de extra grote achterwielen.

MAAISYSTEEM 

 /DE VOORDELEN VAN FRONTMAAIERS
 / Betere maaikwaliteit: het gras wordt niet platgereden vóór het maaien
 / Beter zicht en comfort voor de bestuurder
 / Betere wendbaarheid en maaien in zones die niet bereikbaar zijn met  
een maaidek onder de machine

4



De bestuurdersplaats van de GTS heeft een ergonomisch ontwerp voor optimaal comfort.
De geveerde stoel heeft een hoge, voorgevormde rugleuning en is in de lengterichting verstelbaar 
voor langdurig gebruik zonder vermoeid te raken. De nieuwe, verstelbare stuurkolom heeft een 
innovatief design en is voorzien van verticale ledkoplampen en een ergonomisch stuurwiel met 
zachte bekleding en stuurknop.
Er is een enkel pedaal voor het voor- en achteruitrijden en de parkeerremhendel bevindt zich aan 
de linkerkant van de bestuurder.
De overige hydraulische bedieningen zijn eenvoudig en intuïtief te gebruiken. De anatomisch 
gevormde hendels zijn zeer gebruiksvriendelijk.

BESTUURDERSPLAATS
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METTERE MISURE 
ANCHE ALTEZZA

De opvangbak met een verhoogde inhoud van 480 liter is gemaakt van robuust, 
schokbestendig polymeermateriaal. Een van Gianni Ferrari’s meest recente patenten is 
ingediend om de grasopvang in een compacte ruimte te optimaliseren. Een scharnierende 
metalen klep richt de luchtstroom naar de opvangbak, zodat de bak volledig wordt gevuld 
en de afvoer wordt geoptimaliseerd.
Dankzij de deflector wordt stof naar achteren geleid waardoor de bak maximaal kan worden 
gevuld. Hierdoor kan de opvangbak van de GTS compact blijven en in alle omstandigheden 
worden gebruikt.
De opvangbak wordt gelost met behulp van handige hydraulische hamers. Een hydraulische 
hefinrichting tilt de bak tot een hoogte van 181 cm, zodat het gras rechtstreeks in de 
laadbak van een bestelwagen of in een aanhanger kan worden gelost.

OPVANGBAK

Opvangbak en hefinrichting

Materiaal Zeer sterk polyethyleen

Kenmerken Scharnierende metalen klep en 
geluidssignaal bij volle opvangbak

Inhoud 480 L

Hefinrichting voor lossen op hoogte Hydraulisch, standaard

Maximale loshoogte 181 cm vanaf grondniveau
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TRANSMISSIE
De hydrostatische transmissie is beschikbaar in twee uitvoeringen: met 2 of 4 aangedreven wielen.
Bij de modellen met vierwielaandrijving wordt de transmissie automatisch gestuurd door het 
gepatenteerde HTC™-systeem (Hydrostatic Traction Control). Dit systeem voorkomt beschadiging 
van het gras door het slippen van de stuurwielen in bochten. Bovendien zorgt het voor constante 
aandrijving van alle 4 de wielen voor de veiligheid van de bestuurder, ook op glooiend terrein.
De drukverdeler met servosturing en automatische ontkoppeling verdeelt het koppel over de 
twee wielen. Het resultaat hiervan is vergelijkbaar met een differentieelslot.
De aftakasaandrijving is volledig hydraulisch. De snelkoppelingen, die zich vlak onder het 
bestuurdersplatform bevinden, zijn van het type met platte voorzijde dat eenvoudig kan worden 
gereinigd. Ze maken het gemakkelijk om een ander werktuig aan te sluiten.

Model GTS 230  GTS 230W  GTS 220D  GTS 220DW

Aandrijfwielen Tweewielaandrijving 4WD Tweewielaandrijving 4WD

Type Hydrostatisch, met hydraulische koppelverdeler

Max. rijsnelheid 11 km/u

Remmen Mechanische bedrijfsrem
Mechanische parkeerrem op transmissie

Wieloverbrenging Gesloten circuit met plunjerpomp met variabele opbrengst en orbitale motoren

Aftakas en hulpcircuit Hydraulisch, met snelkoppelingen

Hulpcircuit Open circuit met tandwielpomp (inhoud 9 L)
Paar dubbelwerkende snelkoppelingen

Fronthef 2-punts, hydraulisch

Stuurinrichting Stuurwiel met stuurbekrachtiging, besturing op achterwielen met kleine draaicirkel

Voorwielen 18x8.50-8

Achterwielen 15x6.00-6
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MINIMAAL
ONDERHOUD

De GTS is een multifunctionele machine die speciaal is ontworpen om het onderhoud en de 
daaraan verbonden kosten te beperken.
De rechtstreekse grasopvang heeft het grote voordeel dat de machine er enorm eenvoudig 
door wordt. Dit betekent minder onderhoud door minder aan slijtage en vervanging onderhevige 
onderdelen, zoals: laadturbine, waaiers en schoepen.
De hydraulische aftakas vraagt niet het onderhoud dat nodig is voor een mechanische transmissie, 
zoals het spannen en vervangen van riemen, het smeren van aandrijfassen, spanrollen en lagers.
De ruim bemeten hydraulische componenten maken het systeem betrouwbaar en houden de 
temperatuur en druk laag, voor een langere levensduur van de olie.
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MOTOREN
De GTS-serie omvat twee benzine- en twee dieselmotoren.
De Briggs & Stratton tweecilinder benzinemotoren zijn uitgerust met een luchtfilter met dubbele 
filterelementen en een geforceerd smeersysteem met oliefilter.
Het alternatief, voor maximale prestaties, is een Kubota 3-cilinder dieselmotor van 22 pk, vloeistofgekoeld 
en met een zelfreinigend cycloonvoorfiltersysteem.
De grote radiator is voorzien van anti-verstoppingsribben en is hoog geplaatst zodat hij ook in zware 
omstandigheden langer schoon blijft.
Speciale filtersystemen beschermen zowel de benzine- als de dieselmotoren en verlengen hun levensduur.

GTS 230 230W 220D 220DW

Motor Briggs & Stratton VANGUARD
Commercial Power V-Twin 3867 Kubota D902

Brandstof Benzine Diesel

Vermogen/
Cilinderinhoud/Pk 16,9kW / 627cc / 23 16,2kW / 898cc / 22

Aantal cilinders / Koeling 2 / Lucht 3 / Vloeistof

Tankinhoud 15 L

Accu 12V 44Amp

Instrumenten Toerenteller, urenteller en ledkoplampen

Verlichtingskit Optioneel

Gewicht van de machine 
(met hefinrichting en 
Rops)

655 kg 662 kg 725 kg 732 kg

Lengte/breedte/hoogte 
[Rops omhoog] 223x100x135 [200] cm

230 / 230w

220D / 220DW
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WERKTUIGEN

DUAL CUT™ MULCHDEK MET ACHTERUITWORP
Optimale versnippering van het gras dankzij 3 messen.
Zeer stevig, met versterkte randen die kunnen worden vervangen als ze versleten zijn. Snelle omschakeling 
van mulchen naar achteruitworp.

HAKSELAAR MFA 110 SMART SYSTEM
De nieuwe hakselaar wordt volledig gemaakt door Gianni Ferrari en is geschikt voor het maaien 
van fijn gras (lepelmessen) en het bijwerken van landelijke zones met kreupelhout (Y-messen). 
Deze messen, in combinatie met de verticale messen, beluchten de bodem tijdens het werk. Drie 
soorten werk met één werktuig.

Hakselaar met beluchting (48 Y-messen)

Werkbreedte 110 cm

Standaard uitrusting Kit lepelmessen en set verticale 
messen (24 mesjes)

Afmetingen (L/B/H) 113/157/53 cm 

Maaihoogte instelbaar met hendel Van 0,5 tot 9 cm

Gewicht 120 kg

Maaidek 132 Dual Cut™ HYDR - 3 messen

Werkbreedte 130 cm

Afmetingen (L/B/H) 123/133/43 cm

Elektrisch instelbare maaihoogte Van 1 tot 9 cm

Gewicht 134 kg

MAAIDEK MET GRASOPVANG
Er zijn twee soorten maaidekken met opvang verkrijgbaar: de versie van 96 cm om makkelijk doorgangen 
voor voetvangers en smalle perken te maaien; de versie van 112 cm voor een hoger rendement.

Maaidek met opvang en 
hydraulische transmissie 96 SA 112 SA

Werkbreedte 94 cm 110 cm

Afmetingen (L/B/H) 235/96/39 cm 240/112/39 cm

Maaihoogte 
(instelbaar met hendel) 1,5 tot 9 cm

Kenmerken 2 Schijven met intrekbare messen

Optioneel Mulchingkit

Gewicht 80 kg 90 kg
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ONKRUIDVEEGMACHINE
Een uitstekend werktuig voor het reinigen van alle soorten oppervlakken, terreinen en trottoirs. 
Ideaal voor het verwijderen van onkruid, mos en andere soorten hardnekkig vuil.
Hydraulische transmissie, enkele zijborstel Ø67 cm met stalen borstelharen en afschermkap om 
voorbijgangers te beschermen tegen opgeworpen stenen en ander materiaal.

Onkruidveegmachine

Werkbreedte 120 cm

Afmetingen (L/B/H) 140/110/55 cm

Borstelhoekinstelling Hydraulisch, tot 90° naar rechts

Gewicht 77 kg
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SCHOONMAAK

SNEEUW

TUIN

LANDBOUW

ROLVEGER
Werktuig met versterkt frame en een borstel met cilindrische of gesegmenteerde kunststof 
borstelharen. Het draaien en zwenken van de borstel gebeurt volledig hydraulisch.
Door de draairichting kan puin/sneeuw aan de zijkant van het werktuig worden verzameld. Twee 
zwenkwielen voor gemakkelijke besturing en gebruik op alle soorten ondergrond.
Geschikt voor het reinigen van pleinen, fietspaden en wegen en voor het verwijderen van verse sneeuw.

Rolveger met hydraulisch zwenkmechanisme

Kenmerken Borstel met kunststof borstelharen 
Ø30cm

Werkbreedte 100 cm

Afmetingen (L/B/H) 120/115/52 cm

Gewicht 80 kg
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SNEEUWBLAZER  
Sneeuwblazer van 100 cm, dubbele trap, hydraulische oriëntatie en 
plexiglas bescherming van de bestuurder. Uitworp met hydraulische 
draairegeling en handbediende kanteling.

Tweetraps sneeuwblazer met hydraulische oriëntatie

Werkbreedte 100 cm

Optioneel Plexiglas voorruit 

Afmetingen (L/B/H) 110/135/123 cm

Gewicht 90 kg

Sneeuwruimer met hydraulisch zwenkmechanisme

Werkbreedte 110 cm

Afstelling Hydraulisch, 30° links - 30° rechts

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

Gewicht 72 kg

SNEEUWSCHUIF  
De hydraulisch hef- en zwenkbare sneeuwschuif zorgt ervoor 
dat de GTS ook in de winter productief is.

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.
Gedistribueerd door Officine Bieffebi Spa P.I. IT00139600209
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GTS 230
GTS 230W
GTS 220D

GTS 220DW
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