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Tekniset tiedotKuvat

Aina sopiva 
Sinulle 

Lakaisuleveys

Pääharjan pituus

Maksiminopeus

Teoreettinen työskentelyteho

Suodattimen pinta-ala

Maksimikaltevuus

Roskasäiliön tilavuus

Roskasäiliön tyhjennys

Jännite

Pituus (P/L/K)

Maksimi työskentelyaika 
(yhdellä latauksella)

1200mm

700mm

6.5km/h

7800m²/h 12000m²/h 12350m²/h

4m²

16%

70L

24V DC

1512X1200X1130mm

5h 7h4h

2100X1900X2000mm2600X1500X1950mm

36V DC 48V DC

Manuaalinen Automaattinen Manuaalinen

247L 160L

20% 25%

5m² 8m²

1500mm

900mm

8.0km/h 9.5km/h

1900mm

800mm

GTS1200
GTS1200

GTS1500 GTS1900
(mukaanlukien ohjaamo

(Hytti versio

GTS - mall isto
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Paino sis. akut 460kg 950kg1100kg
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GTS1500 GTS1900

L a k a i s u k o n e e t

Valtuutettu jälleenmyyjä



Teollisuuslakaisukone GTS1900:ssa on kaikki ominaisuudet, jota järeältä ammattikoneelta 
vaaditaan: suuri säiliö, suuri teho, erinomainen lakaisutulos ja erittäin suorityskykyinen 
imujärjestelmä. Raskaan sarjan teollinen lakaisukone, joka on suunniteltu toimimaan 
erittäin pölyisessä ympäristössä. Se pystyy keräämään kaiken hienojakoisesta pölystä 
karkeaan soraan. Se on ihanteellinen lakaisukone raskaan teollisuuden tarpeisiin ja myös 
ihanteellinen käytettäväksi kaikissa kohteissa kuten logistiikka-alueet, varastot, telakat, 
pysäköintitalot jne. 

GTS1500 Hydraulinen “Heavy Duty” - Lakaisukone on suunniteltu toimimaan moitteetto-
masti todella pölyisessä ympäristössä, alueilla joiden leveys on minimissään 1500mm. 
GTS1500 on täysin hydraulitoiminen. Koneessa on pölynhallintajärjestelmä ja sähköinen 
roskasäiliön nostoautomatiikka roskien tiivistystoiminnolla. Tässä mallissa on älykäs 
ohjauspaneeli ja sisäänrakennettu diagnostiikka, josta näkee helposti kaiken tarvittavan. 
GTS1500 on ihanteellinen lakaisukone suurille alueille raskaaseen käyttöön korkean 
tuottavuutensa ansiosta (12000m²/h).
Soveltuu esimerkiksi teollisuuteen, parkkipaikoille, kaivoksille, logistiikkakeskuksiin.

GTS1200 on pienikokoinen lakaisukone, joka soveltuu keskikokoisille alueille. Suurin osa 
ammattikäyttöön tarkoitetuista lakaisukoneista vaatii laitteen, joka on kompakti, helposti 
ohjattava ja luotettava. GTS1200 edustaa yksinkertaisuutta ja luotettavuutta tehosta 
tinkimättä. Suositellaan tehtaille, varastoihin, pysäköintialueille ja tarvittaessa myös 
ulkokäyttöön. (Ei kosteisiin tiloihin)

GTS1900GTS1200

Tehokas suodatus

GTS1500

Työskentelyaika jopa 7h

Teoreettinen puhdistusteho jopa 12350m²/h

Rinnenousukyky jopa 25%

8m² PTFE - Heavy Duty polyesterisuodatin, jossa on sähköinen suodattimen ravistin

4 sivuharjaa

Vahva polyeteenirakenne ja teräsrunko, varmatoiminen ja helppo huoltaa

GTS1900
saatavilla myös hytillinen versio

PTFE - Heavy Duty polyesterisuodattimen suodatinkapasiteetti on 3 μm

Suoraheittoinen lakaisujärjestelmä, joka kerää kaiken lian hienojakoisesta
hiekasta suuriin irtoroskiin

Roskasäiliön kapasiteetti jopa 247L

Hydraulijärjestelmän ansiosta kulkunopeus jopa 8km/h

Rinnenousukyky jopa 20%

Työskentelyaika jopa 5h

Teoreettinen työskentelyteho jopa 7800 m² tunnissa 

Rinnenousukyky jopa 16%

4m² PTFE - mikrohieno polyesterisuodatin, jossa on sähköinen suodattimen ravistin

Suuri läppä ja 70L roskasäiliö, joka kerää kaiken lian hienojakoisesta hiekasta suuriin
irtoroskiin

Vahva polyeteenirakenne ja teräsrunko

4-8m² PTFE suodatusjärjestelmä, joka soveltuu vaativampiin olosuhteisiin perinteisiin 
suodattimiin verrattuna. 6 kertaa suurempi suodatuskapasiteetti.

Tehokas imu, suodattimen automaattinen puhdistus ja suojausluokka IP67

Sivuharjan nopeus on säädettävissä kierrosalueella 0-110 RPM, säätimen avulla harjan 
pyörimisnopeuden voi säätää optimaaliseksi sekä hienojakoiselle pölylle että karkealle 
soralle 

Sisukas
16-25% rinnenousukyky 

Nopeudensäädin

Tehokas ja turvallinen
Puhdistusleveydet 1200-1900mm

1200-1900mm Automaattinen hidastus
6cm

16-25%

Työjakso yhdellä latauksella jopa 7h
Rinnenousukyky 16-25%

Curtis - ohjausjärjestelmä

Hidastustoiminto tiukoissa käännöksissä

Kestävät roskasäiliöt, jotka on jaettu kahteen 
osaan tyhjennyksen helpottamiseksi 

Vankka muotoilu
Teräsrunko, joka on ruostesuojattu

Runko on suunniteltu todella kestäväksi

Etupuskuri suojaa koneen runkoa ja 
etuharjoja törmäyksen varalta

PTFE - suodatusjärjestelmä

GTS1900 on suunniteltu 
kahdella imumoottorilla. Kaksi 
ilmavirtaa toimii samanaikai-
sesti muodostaen ns. syklonin, 
joka kierrättää mahdollisen 
suodattamattoman pölyn 
ilmaan ennen kuin se poistuu 
lakaisukoneen takaosasta.

PTFE-suodatin koostuu 
mustasta ja valkoisesta 
väriaineesta, valkoisesta 
ePTFE-pinnoitteesta ja 
mustasta polyesteriä 
sisältävästä puuvillaker-
roksesta. PTFE - 
suodatin muodostaa 
toisen ja kolmannen 
vaiheen suodatuksen 
suodatuskapasiteetilla 3 
mikronia.

Ensimmäinen suodatusvaihe; harjat siirtävät roskat 
säiliöön ja epäpuhtaudet PTFE - suodattimeen
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Varmatoiminen ja helppo huoltaa

Harjan kulumisen varalle 6 esisäätöä, työkaluja tarvitaan vasta harjan vaihdossa

Roskasäiliön tyhjennys käsiä likaamatta, suoraan jäteastiaan


