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GSR+ Electric är en åkgräsklippare för proffesionellt 
bruk med ett Litiumjon batteri som säkerställer samma 
höga prestanda och klippresultat som befintliga Gianni 
Ferrari-modeller.

Smidighet och kompakthet är fördelar som tilltalar 
även privatanvändaren , men i ännu större utsträckning 
proffsanvändaren som väljer denna unika maskin till sin 
maskinpark.
Klippresultatet med, frontmonterat 112 cm. DUAL 
CUT™ klippdäck utrustat med tre knivar och den totala 
effekten av 10,2 kW(jämförbart med 20 hk för en 
bensindriven modell), garanterar ett perfekt mulching 
resultat och PTO-tillslaget är helt elektriskt.
› Högkvalitativt klippresultat på grund av

      frontmonterat  klippdäck som gör att  gräset klipps  
innan det körs över av maskinen.

› Utmärkt överblick och komfort för operatören. 
› Stor följsamhet i ojämn terräng för bättre  
klippresultat     

GSR+ Electric tar sig fram, med sin goda manövrerbarhet, 
där maskiner med mittmonterat klippdäck inte kommer åt. 
GSR+ Electric kan användas på tidpunkter (tidiga mornar / 
sena kvällar) som hitintills, varit omöjliga. Detta tack vare 
en ljudnivå så låg som under 50 dB och den helt 
utsläppsfria driften.
Denna nya modell av  "Gianni Ferrari" innehåller 8 batteri-
pack på 54 v vilka garanterar 1000 laddcykler; arbetsområde 
mellan -10°och +60° grader samt erbjuder en drifttid på  
6-8 timmar, beroende på arbetsförhållanden.

Den mest kraftfulla och tystaste ELEKTRISKA frontrotorklipparen på marknaden. 

NOLLUTSLÄPP, 
EXTREMT LÅG LJUDNIVÅ, 
MED RESPEKT FÖR MILJÖN

GSR+ Electric möjliggör även BAKÅTUTKAST . 
Denna funktion uppnås enkelt genom att ta bort en 
mulching-plugg under klippdäcket, manövreras 
enkelt med en spak placerad på höger sida
av klippdäcket.

VERTIKALA LED-LYSENINSTRUMENTBRÄDA

›Ljusomkopplare.
› PTO-tillslag.
› Display 1.8”

Displayen möjliggör kontroll av  
batterinivån under drift ; batteristatus 
kan även avläsas under laddning, 
felmeddelanden visas även i displayen 
vid behov.



PRAKTISK 
FÖRVARINGSBOX 
FÖR LADDKABELN 
(inbyggd 
laddare).

SKÅLAT SÄTE
MED HÖGT RYGGSTÖD 
Justerbart i längdled.

SPAK FÖR LYFT AV KLIPPDÄCK OCH 
HÖJDINSTÄLLNINGSKNAPP

Genom att lyfta upp spaken manuellt,kan 
operatören lyfta klippdäcket till vertikal 
position, genom att använda 
höjdinställningsknappen. 
Höjdinställningsknappen, utan att använda  
lyftspaken, möjliggör  för operatören att 
ställa in klipphöjden, aktuell höjdinställning 
kan avläsas av operatören med hjälp av 
Höjdinställningsindikatorn placerad på den 
främre högra sidan av klippdäcket.

Tack vare den avancerade utformningen av 
GSR+ Electric, kan klippdäcket enkelt fällas 
upp vertikalt. Genom att lyfta spaken på 
vänster sida, och använda knappen för 
klipphöjdsjusteringen, kan operatören 
enkelt  elektriskt lyfta upp klippdäcket till 
ungefär 75°. Genom den vertikala 
positionen erhålls enkel åtkomst till 
klippdäckets undersida för snabb 
rengöring, samt tillåter smidig åtkomst t.ex. 
vid knivbyte ute i fält eller i verkstad.

KLIPPDÄCK

Klippsystem Mulching

Klippsystem (extra) Bakåtutkast

Klippbredd 112 cm.

Klipphöjdsjustering Elektrisk (med höjdinställningsknapp och spak)
Klippdäcksmotorer Elektriska (9KW)
Knivhastighet 3030 v/pm (varv per minut)

PRAKTISKT BAKRE 
VERKTYGSFACK

TRANSMISSION 

Transmissionstyp Elektrisk

Batterikapacitet 10,2 KW

Fram/back Pedalvagga

Drivmotor Elektrisk (1,2 KW) ™



DRIVSYSTEM

Drivning Framhjulsdriven

Hastighet framåt 10 km./t

MÅTT OCH VIKTER

Vikt 395 kg.

Längd / bredd / höjd 255 / 112 / 135 cm.

HASTIGHETSVÄLJARKNAPP

› I läget “HARE”, uppnås full 
hastighet  10 km/t framåt.

› I läget “Sköldpadda”, erhålls 
en lägre fart anpassad för att 
få det bästa klippresultatet

KRAFTFÖRSÖRJNING

Batterityp
Lithium-Jon 
laddningsbart batteri

Spänning 54v

Batterikapacitet 24~192 Ah

Lithium batteri nominell energi 10,4 KW/h

Antal batterier 8

Laddtid 5 timmar

Laddsystem Ombordladdare 
Normal driftstid 6-8 timmar

UTRUSTNING

Styrning Styrning på bakhjulen

Säte Standard

Sätesjustering Manuellt

Framhjul dimension 16x7,5-8

Bakhjul dimension 13x5,00-6

PTO-tillslag Elektriskt

Display Högupplöst, 1,8"
Felindikering I display

HUVUDBRYTARE 
Nödstopp (när knappen trycks ner 

stannar maskinen, vid nödläge).

Importör: 
Camro AB 
Isolatorvägen 10
 721 37 Västerås 
021-352200 
info@camro.se 
www.camro.se

Återförsäljare:

PB ULTRA+
En powerbank på 8 kW, PB ULTRA+ 
möjliggör, även under korta uppehåll, 
underhållsladdning av maskinen där
tillgång till strömförsörjning saknas. 
PB ULTRA+ är också väldigt användbar till 
att ladda annan elektrisk utrustning ute i 
fält. T.ex. elektriska trimmers och
häcksaxar. Observera att detta är ett extra 
tillbehör och ej krävs då maskinen har 
inbyggd laddare.




