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GTM Professional má ve výrobě a vývoji drtičů dřeva mnohaletou zkušenost a řada GTS patří mezi nejlépe prodávané 
drtiče na mnoha trzích západní Evropy. Důvodem pro většinu zákazníků je vynikající poměr mezi cenou, výkonem 
a kvalitou. Stroje mají velmi promyšlený unikátní design. Díky motoru uloženému pod vstupním komínem jsou 
velmi kompaktní a nezaberou mnoho místa při skladování. Rovněž těžiště leží v ideální poloze a se strojem se tak 
poměrně snadno manipuluje. Stroj můžete na místo určení buď vléci nebo ho lze velmi snadno rozložit na jednotlivé 
části a potom ho bez problémů převezete v běžném osobním automobilu. Rozmontování nebo smontování stroje 
přitom nezabere více než 5 minut. Srdcem celého výkonného drtícího systému je velký buben, na kterém jsou 
namontovány dva nože z ušlechtilé oceli (ty jsou otočné a dají se brousit). Na těle stroje je namontován jeden protinůž, 
o který se větve drtí a tvoří výborně využitelné dřevěné štěpky. Velkou výhodou systému je, že si větve přitahuje sám 
a na obsluze je pouze vkládání větví do násypky. Model 600 si poradí s větvemi až do průměru 5 cm, 900 si poradí 
s větvemi až do průměru 8 cm a plně profesionální modely řady 1300 extra širokým vstupním otvorem a větším šasi 
s větvemi o průměru až 10 cm. 

Profesionální
drtiče dřeva

Pro dokonalou představu 
o skutečných schopnostech stroje 
doporučujeme shlédnout video 
na youtube.com/GTMProfessional
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SILNÝ A RYCHLÝ DRTIČ DŘEVA
Elektrický drtič od GTM Professional si zachovává veškeré přednosti i technické řešení svých benzínových sourozenců, které je totálně odlišují 
od své konkurence jak kvalitou, tak i rychlostí a snadností drcení dřevní hmoty. Základem je opět kovový buben se dvěma noži ze speciální 
oceli, které jsou otočné a dají se brousit. Drcené větve o průměru až 5 cm jsou pak sami natahovány do násypky a lehce a rychle rozdrceny. 
Výhozový tunel s nastavitelným de� ektorem může dřevní štěpky usměrnit třeba do přistaveného kolečka nebo jiné nádoby.

GTS 600 E
Elektrický drtič dřeva

Motor:  GTM, elektrický
Výkon:  2 200 W
Maximální průměr větví (mm):  50
Výška otvoru komínu nad zení (cm):  122
Velikost vstupního otvoru (cm):   29 x 25
Výška otvoru výhozového komínu (cm):  70 cm
Směr výhozu:  rovnoběžně
Nastavení sklonu výhozu:  de� ektor, 80°
Nouzový vypínač:  ano
Průměr kol (cm):  21
Ložiska kol:  ano, kluzná
Drtící nože:  2 otočné + 1 pevný protinůž
Rozměry d x š x v (cm):  137 x 50 x 140
Hmotnost (kg):  60

 29 999,- Kč / 1 155,- Eur
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Produktové video 
s prezentací drtiče

youtu.be/cdSrWvxV6Ws

GTS 600
Benzinový drtič dřeva

Motor:  GTM, serie GTE 160
Startování:  ruční
Objem motoru (cm3):  163
Výkon (kW/hp):  4,0/5,5
Palivo: bezolovnatý  benzín
Objem nádrže (l):  3,6
Maximální průměr větví (mm):  50
Výška otvoru komínu nad zemí (cm):  118
Velikost vstupního otvoru (cm):  25 x 25
Výška otvoru výhozového komínu (cm):  78,5
Směr výhozu:  rovnoběžně
Nastavení sklonu výhozu:  de� ektor, 60°
Nouzový vypínač:  ano
Průměr kol (cm):  20
Ložiska kol:  ano, kluzná
Drtící nože:  2 otočné + 1 pevný protinůž
Rozměry d x š x v (cm):  134 x 47 x 132
Hmotnost (kg):  65

 29 999,- Kč / 1 155,- Eur
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Produktové video 
s prezentací drtiče

GTS 600
Benzinový drtič dřeva

Motor:  GTM, serie GTE 160
Startování:  ruční
Objem motoru (cm3):  163
Výkon (kW/hp):  4,0/5,5
Palivo: bezolovnatý  benzín
Objem nádrže (l):  3,6
Maximální průměr větví (mm):  50
Výška otvoru komínu nad zemí (cm):  118
Velikost vstupního otvoru (cm):  25 x 25
Výška otvoru výhozového komínu (cm):  78,5
Směr výhozu:  rovnoběžně
Nastavení sklonu výhozu:  de� ektor, 60°
Nouzový vypínač:  ano
Průměr kol (cm):  20
Ložiska kol:  ano, kluzná
Drtící nože:  2 otočné + 1 pevný protinůž
Rozměry d x š x v (cm):  134 x 47 x 132
Hmotnost (kg):  65

 29 999,- Kč / 1 155,- Eur 29 999,- Kč / 1 155,- Eur 29 999,- Kč / 1 155,- Eur 29 999,- Kč / 1 155,- Eur

s prezentací drtiče
youtu.be/cdSrWvxV6Ws
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GTS 900 G
Drtič dřeva

Motor:  GTE 270
Startování:  ruční
Objem motoru (cm3):  270
Výkon (kW/hp):  6,7/9,0
Palivo: bezolovnatý  benzín
Objem nádrže (l):  5,3
Olejový senzor: ano
Maximální průměr větví (mm):  80
Výška otvoru komínu nad zemí (cm):   101
Velikost vstupního otvoru (cm):  40 x 28
Výška otvoru výhozového komínu (cm):  138
Směr výhozu:  bokem
Nastavení sklonu výhozu:  de� ektor, 80°
Nouzový vypínač:  ano
Průměr kol (cm):  39
Ložiska kol:  ano
Drtící nože:  2 otočné + 1 pevný protinůž
Rozměry d x š x v (cm):  125 x 67 x 138
Hmotnost (kg):  140

 54 999,- Kč / 2 115,- Eur

Produktové video 
s prezentací drtiče
youtu.be/L7IStH1dwXs
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GTS 1300 M
Drtič dřeva

Motor:  GM 401 MITSUBISHI
Startování:  ruční
Objem motoru (cm3):  391
Výkon (kW/hp):  9,6/13,0
Palivo: bezolovnatý  benzín
Objem nádrže (l):  6
Maximální průměr větví (mm):  100
Výška otvoru komínu nad zemí (cm):   115
Velikost vstupního otvoru (cm):  34 x 42
Výška otvoru výhozového komínu (cm):  140
Směr výhozu:  bokem
Nastavení sklonu výhozu:  de� ektor, 85°
Nouzový vypínač:  ano
Průměr kol (cm):  40
Ložiska kol:  ano
Drtící nože:  2 otočné + 1 pevný protinůž
Rozměry d x š x v (cm):  150 x 78 x 160
Hmotnost (kg):  188

 99 999,- Kč / 3 849,- Eur

Produktové video 
s prezentací drtiče
youtu.be/53r8_Fa3i5Y

NEJSILNĚJŠÍ POMOCNÍK
Srdcem celého výkonného drtícího systému je velký buben, na kterém 
jsou namontovány dva nože z ušlechtilé oceli (ty jsou otočné a dají 
se brousit). Na těle stroje je namontován jeden protinůž, o který se 
větve drtí a tvoří výborně využitelné dřevěné štěpky. Velkou výhodou 
systému je, že si větve přitahuje sám a na obsluze je pouze vkládání 
větví do násypky. Plně profesionální modely řady 1 300 mají extra 
široký vstupní otvor a větší šasi. Zvládnou větve až o průměru 10 cm. 



7

G
TM

 Produktový katalog 2021

Produktové video 
s prezentací drtiče
youtu.be/nK8FRHlGaZQ

NEJLÉPE PRODÁVANÉ DRTIČE
GTM Professional má ve výrobě a vývoji drtičů dřeva mnohaletou zkušenost a řada GTS patří mezi nejlépe prodávané drtiče na mnoha trzích 
západní Evropy. Důvodem pro většinu zákazníků je vynikající poměr mezi cenou, výkonem a kvalitou. Stroje mají velmi promyšlený unikátní 
design. Díky motoru uloženému pod vstupním komínem jsou velmi kompaktní a nezaberou mnoho místa při skladování. Rovněž těžiště leží 
v ideální poloze a se strojem se tak poměrně snadno manipuluje. Stroj můžete na místo určení buď vléci nebo ho lze velmi snadno rozložit 
na jednotlivé části a potom ho bez problémů převezete v běžném osobním automobilu. Rozmontování nebo smontování stroje přitom 
nezabere více než 5 minut. 

PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ
GTS 1300 PTO je kompaktní drtič se skvělým výkonem. Srdcem stroje je, jako u jiných drtičů GTM, velký buben, na kterém jsou 
připevněny nože, ze speciální odolné slitiny. Tento systém je velmi účinný a rychlý a můžete  s ním drtit větve o průměru až 10 cm. 
Větve jsou systémem vtahovány automaticky a štěpky jsou vyhazovány otočným výhozovým tunelem s nastavitelným de� ektorem 
do vozíku nebo kontejneru. Drtič se může připojit za jakýkoliv traktor s výkonem motoru do 45 hp a s výstupem na hřídel kategorie 
1. Díky rozměrům se celý drtič lehce vejde do jakéhokoliv přívěsného vozíku nebo dodávky. Unikátní bezpečnostní systém drtiče 
pracuje nezávisle na pohonné jednotce, takže stroj může být připojen za jakýkoliv traktor, nehledě na výrobce nebo rok výroby. 
Součástí drtiče je i tažné zařízení pro vozík na štěpky.

GTS 1300 G
Drtič dřeva

GTS 1300 PTO
Drtič dřeva s pohonem na hřídel

Min. výkon traktoru (kW/hp):  11/15
Max. výkon traktoru (kW/hp):  33/45
Kardanová hřídel:  kategorie 1 (součástí dodávky)
Maximální průměr větví (mm):  100
Výška otvoru komínu nad zemí (cm):  110
Velikost vstupního otvoru (cm):  34 x 42
Výška otvoru výhozového komínu (cm):  155
Směr výhozu:  otočný komín
Nastavení sklonu výhozu:  de� ektor, 85°
Nouzový vypínač:  ano
Drtící nože:  2 otočné + 1 pevný protinůž
Rozměry d x š x v (cm):  90 x 106 x 155
Hmotnost (kg):  210

 114 999,- Kč/4 425,- Eur

Motor:  GTM, serie GTE 390
Startování:  ruční
Objem motoru (cm3):  389
Výkon (kW/hp):  9,6/13,0
Palivo: bezolovnatý  benzín
Objem nádrže (l):  7
Olejový senzor: ano
Maximální průměr větví (mm):  100
Výška otvoru komínu nad zemí (cm):   115
Velikost vstupního otvoru (cm):  34 x 42
Výška otvoru výhozového komínu (cm):  140
Směr výhozu:  bokem
Nastavení sklonu výhozu:  de� ektor, 85°
Nouzový vypínač:  ano
Průměr kol (cm):  40
Ložiska kol:  ano
Drtící nože:  2 otočné + 1 pevný protinůž
Rozměry d x š x v (cm):  150 x 78 x 160
Hmotnost (kg):  138

 79 999,- Kč / 3 079,- Eur

Produktové video 
s prezentací drtiče
youtu.be/53r8_Fa3i5Y

v ideální poloze a se strojem se tak poměrně snadno manipuluje. Stroj můžete na místo určení buď vléci nebo ho lze velmi snadno rozložit 
na jednotlivé části a potom ho bez problémů převezete v běžném osobním automobilu. Rozmontování nebo smontování stroje přitom 
nezabere více než 5 minut. 

PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ
GTS 1300 PTO je kompaktní drtič se skvělým výkonem. Srdcem stroje je, jako u jiných drtičů GTM, velký buben, na kterém jsou 
připevněny nože, ze speciální odolné slitiny. Tento systém je velmi účinný a rychlý a můžete  s ním drtit větve o průměru až 10 cm. 
Větve jsou systémem vtahovány automaticky a štěpky jsou vyhazovány otočným výhozovým tunelem s nastavitelným de� ektorem 

GTS 1300 PTO
Drtič dřeva s pohonem na hřídel

Min. výkon traktoru (kW/hp):  11/15
Max. výkon traktoru (kW/hp):  33/45
Kardanová hřídel:  kategorie 1 (součástí dodávky)
Maximální průměr větví (mm):  100
Výška otvoru komínu nad zemí (cm):  110
Velikost vstupního otvoru (cm):  34 x 42
Výška otvoru výhozového komínu (cm):  155
Směr výhozu:  otočný komín
Nastavení sklonu výhozu:  de� ektor, 85°
Nouzový vypínač:  ano
Drtící nože:  2 otočné + 1 pevný protinůž
Rozměry d x š x v (cm):  90 x 106 x 155
Hmotnost (kg):  210

 114 999,- Kč/4 425,- Eur



Možnost výhodného splátkového prodeje. 
Na výši splátek s nízkým úrokem nebo i bez navýšení se ptejte u svého prodejce.

Neustálá technická inovace produktů může vést k malým změnám v cenách 
a parametrech výrobků uvedených v tomto katalogu. Uvedené ceny jsou doporu-
čené včetně DPH. Uváděnými výkony motorů se rozumí maximální výkon motoru, 
který se může lišit použitými metodami měření nebo měřením při jiných otáčkách 
(pracovních apod.). 

Výhradní zástupce GTP Professional v ČR:
GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 506 01 Jičín. 
Zapsán v OR u KS v HK v oddílu C vl. 5276.

www.gtmprofessional.cz  |  www.garland.cz  |  www.garland.sk

DOPRAVA ZDARMA | ODBĚRNÁ MÍSTA | NÁKUP NA SPLÁTKY | PLATBY ONLINE | SEZNAM PRODEJCŮ A SERVISŮ

Váš prodejce

Profesionální
drtiče dřeva
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