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Disc spacing

1.83m (72”)

1416kg (3115lbs)
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up to 14400m2/h
(17222sq.yd/h)
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needs of our customers. For immediate
developed into
a
Australia,
China,
hálózatot,
a saját
irodái
Redexim a speciális gyepkarban- tékesítői in
welcome
assistance contact us at:
Topdressing
a hollandiai
mellett
tartóverti-drain@redexim.com
gépek,
mint pl. felülvetők, pedig
A Redexim
golfpályák,
sportpácompany
manufacturing
the
UK and központ
the USA,
nd manufactures
the turf,
such as overseeders,
topdressers,
capacity

optional items: Verti-Seed: Fine dosing kit for seeding up to 2grm/m2 (0.4lbs/1000sq.ft) * a lighter version of model 1575 is model 1575lV, weighing 827kg
(1823lbs) and requiring a tractor with 35hp, 950kg (2090lbs) lift cap. Bogy kit for 1275,1575.
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cialized

in the Netherlands.

Seeding + Overseeding.................................................................. 29-31
Spiked seeders ................................................................................................. 29
Disc seeders .......................................................................................................... 30-31

100 countries, and
has its own offices
in Australia, China,
the UK and the USA,

in the Netherlands.

Direction of travel

The Verti-Seed’s unique action first opens the
turf using special oval shaped discs followed by
small chisels. The seed is then fed through the
seeding funnel and released just above the slit
where the wind cannot blow it away. The seed
is deposited in the furrow accurately and can
be precisely adjusted to give you exact rates
even for very fine seed, like bents and fescues.
The furrow is then sealed by the seeding shoe.
Each seeding element is independently sprung
enabling the Verti-Seed to accurately seed on
any ground contour.

network over more than

aside from its headquarters

intenance of

Sweeping, Verticutting, Mowing, Raking .. 32-35
Turf-Tidy, Core Collector.................................................................. 32-33
Verticutters............................................................................................................. 34
Red Diamond Mower ........................................................................... 35
Verti-Rake ................................................................................................................ 35

The Overseeder buries the seed up
to 20mm(3/4”) deep in the ground,
safe from the beaks of hungry birds
and out to the way of the wind.
The amount of seed is controlled
to a highly accurate degree and the
Overseeder takes undulating ground
firmly in its stride. This is thanks
to individually mounted coulters
that allow the seeder to work in
undulating conditions.

Overseeder

Removal + Brushing/Leveling............................................ 36-38
Turf-Cutter, Collar-Cutter, Snow-Blade .................... 36
The seed drops
......................................................................................................... 37-38
Turf-Brushes
between the
blades into the
.................................................................................................................. 38
Dragmats
groove.
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lineMarking

container capacity

turfliner

line-sprayer

29kg (64lbs)

30kg (66lbs)

10liters

variable 10-25 liters

4-17

Verti-Drain gyepszellőztetők			

4-12

5-30mm (0.25-0.8”)
360ltr (79 gallon)

50hp

60hp

Sweeping,
Verticutting, Mowing,
Raking .. 32-35
Függőleges
gyepszellőztetők			
13-14

up to 12km/h (7.5mph)

up to 12km/h (7.5mph)

up to 21960m2/h
(26263sq yd/h)

up to 27000m2/h
(32291sq yd/h)

Turf-Tidy, Core Collector.................................................................. 32-33
15-17
Verticutters............................................................................................................. 34
Red Diamond Mower ........................................................................... 35
Felülszórás Verti-Rake
					
18-24
................................................................................................................
35
Vízszintes gyepszellőztetők			

Kefés felülszóró gépek			

18-20

Gravitációs + dobos felülszóró gépek
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Tüskéshengeres vetőgépek			

25

Tárcsás vetőgépek				

26-27

Removal + Brushing/Leveling............................................ 36-38
Tárcsás
felülszóró gépek			
22-24.................... 36
Turf-Cutter,
Collar-Cutter, Snow-Blade
Turf-Brushes ......................................................................................................... 37-38
.................................................................................................................. 38
Dragmats
Vetés + Felülvetés
				
25-27

Linemarking, Spraying, Measuring ......................... 39
... 39
Turfliner, Verti-Spray,
Measuring equipment
Seprés, gyepszellőztetős,
nyírás, sodrás		
28-31
Gyeptisztító, tüskemag gyűjtő		

28-29

Gyepszellőztetők				

30

.............................................................................................................
40-41
RedRenovation
Diamond fűnyíró				
31

40
Vibra Sandmaster........................................................................................
Gyepborona					
31
Stone Burier.......................................................................................................... 41
Turf-Stripper ......................................................................................................... 41

The Turfliner is a
linemarking machine for use on
grass sportsfields. Manufactured
from steel, it transports the line
marking liquid through grooved
rollers into accurate lines on the turf.

Turf-Cutter 610

The line-sprayer draws lines
securely on all surfaces.
The rear axle drives the
hose pressure pump and
is equipped with a paint
pressure regulator and
pressure gauge. The spray
gun is mounted on a
detachable arm and can
easily be adjusted from
centre to side line drawing.

V e r t i - s p r ay

KERESSEN
MINKET
TOVÁBBI
INFORMÁCIÓKÉRT!
The Verti-Spray
sprays liquids 6 meters
wide.
Elkötelezettek vagyunkModel
aziránt, hogyVerti-spray
maradéktalanul megfeleljünk
a vásárlóink igényeinek.
Verti-Spray
tank size

300 liter

hitch type

adjustable chevis

90kg (198lbs)
Az azonnali segítségnyújtásért
írjon az alábbi címre:
400kg tow capacity
standard items: boom sprayer / swath 6m + trigger spraygun 5m hose
galanfigergo@kite.hu, tothferenc@kite.hu
Weight empty

required tow vehicle

The trailed Verti-Spray is an excellent tool for any turf
spray application. Easily coupled to most tow vehicles,
the 12 volt sprayer quickly disperses up to 300 liter
disinfectants and other liquids such as static reducing
mixes, or plain water to cool the playing surface.

2
Measuring eQuipMent

32-34

.........................

Turfliner, Verti-Spray, Measuring equipment ... 39

Line-Sprayer

Turfliner

2

30mm (1.18”)

Gyepszellőztetés					

39 accurate lines Felszedés
Linemarking,
Measuring
+ Gyepkefélés/Simítás			
The Turfliner
andSpraying,
Line-sprayer
produce
on the turf.

The Turfliner and Line-sprayer produce accurate lines on the turf.

Model

2.2m (87”)

linemarking/spraying/measuring
Overseeder 1275 equipped
with the optional bogy wheel kit.

..................................................................

2076kg (4567lbs)
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The Verti-Seed is designed for the professional user who wants precision control of dosage and depth, ensuring maximum germination
for all seed types. The Verti-Seed’s unique action provides direct seed contact with the soil which ensures good germination rates.
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...........................................................................................................
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29-31
Spiked seeders ................................................................................................. 29
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fully adjustable for any type of seed

Double Disc Overseeder

22-28
Brush spreaders .............................................................................................. 22-24
Ausztráliában,
az Egye-Drop + Drum spreaders .................................................................. 25
aside
from itsKínában,
headquarters
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time.

5-30mm (0.25-0.8”)

2

ground speed

hich was

30mm (1.18”)

75mm (3”)
cutting depth
5-30mm (0.25-0.8”)
0-20mm (0-0.8”) .......................................................................................................................
hopper capacity
230ltr (50 gallon)

2

Over time Redexim

Seeding + Overseeding
Tartalom

Double Disc 1830

page

1.4m (55”)

4-21
hopper capacity
95ltr (21 gallon)
145ltr (32 gallon)
168ltr (37 gallon)
225ltr (49 gallon)
300ltr (66 gallon)
seed density
..................................................................................
4-16
seed density
fully adjustable for any type of seed up to 4grm/m
fully adjustable for any type of seed
fully adjustable for any
tractor required
40hp
............................................................................................. 17-18
(1/4lbs/1000sq.ft)
type of seed
ground speed
up to 12km/h (7.5mph)
tractor required
17hp, 600kg
22hp, 750kg
35hp,
900kg own
40hp,
1300kg
50hp, 1600kg
has
its
offices
.................................................................................................
19-21
Linear
aerators
capacity
up
to
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/h
lift cap.
(1650lbs) lift cap.
(1980lbs) lift cap.
lift cap.
Our
commitment
is tovolt.
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cutting depth
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Double Disc 1430

Working width

Aeration
U Sgyep
FO
R A
műfüves pályák karbantartására
Verti-Drain
mélyszellőztető
100 countries, andVerti-Drain aerators
DgépE feltalálásával,
M O N S Tamely
R A aT maga
I O Nalkalmas gépeket is gyárt. TöbbVertical aerators
Disc spacing

20l/

After the turf is topdressed with sand, the Verti-Drain works the sand into the soil with solid tines. Set at an ideal shatter angle
of 5-10 degrees and a close hole spacing, the tines then shatter the sand backwards through the soil profile thus thoroughly
mixing it into the soil structure.

Redexim
a 1275
distribution
Verti-seed 1204 has
overseeder
overseeder 1575 overseeder 2075

contents

Working width

Redexim

12l/

min@120bar
min@120bar
min@140bar
140bar
Topdressing
prior
to Shatter
Tining

Verti-seed 804

C O 1978-ban
N T A Ckezdte
T
vékenységét
a

aeration machine, which was

double acting hydraulic valve and min. oil supply of:

items: Auxiliary tank and pump unit (Rink 1010,1210, 1520) / Own 13hp engine (Rink 1010, 1210, 1520) / 4 pivoting wheels (Rink 1520)
fields made of optional
artificial
turf.
Dry
sand
plate (Rink
1205, 1005, 1010, 1210)
seeding
+ 1204,
overseeding

The disc seeders bury the seed accurately in grooves into the soil.

of the Verti-Drain deep tine
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The use of the Verti-Drain as a
cultivation method to aerate soils is
GYEPSZELLŐZTETÉS
aeration
also known as deep shatter tining.
The Verti-Drain drives solid tines into
the grass and through the ground
up to 400mm (16”) deep, piercing
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(16”) használata
deep,
piercing a talaj
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is ismert.
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before they are
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before
they are
and air to move freely,the
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Awithdrawn.
Verti-Drain tömör tüskéket szúr
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exchange.
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gyepbe
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akár 400
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toa the
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átfúrva
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andwater
the soil
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to
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the amount of air that has been
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víz- és
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to creating
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andallowing
air to move
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réteget.
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aeration
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Hollow Coring

Shatter
Tining
Shatter
Tining

Tüskés mélylazító gépek

The Art of the

This heaving action
lifts themegrepesztsoil in a
exchange.
megemelik
a talajt
uniform
manner.
lift represents
This heaving
action
lifts This
the soil
in a
ve
az
összetömörödött
the
amount
of air
has been réteget,
uniform
manner.
This
liftthat
represents
incorporated
into
the
ground.
the amount
air that has been
majdofvisszahúzódnak.
incorporated into the ground.

Összetörik az oldalfalakat és
nagymennyiségű lég- és vízáteresztő pórust hoznak létre a talajprofilban.
A tömörödöttség megszűnik és
a talaj felnyílik, ami lehetővé teszi a víz leszivárgását és a levegő
szabad áramlását, létrehozva a
megfelelő gázcserét. Ez az emelő hatás egyenletesen emeli meg
a talajt, ami megmutatja, hogy
mennyi levegő került a talajba.

A Verti-Drain tüskék függőlegesen fúródnak a taipenetrate
o n ve
The Verti-Drain
a e raállítják
aetrtines
iaotn
lajba, amikor a tüskeszöget 90˚
fokra
be.
lever is positioned at 90˚. Perfectly
A tökéletesen egyenes tüskemagok felkerülnek a
pulled
a eonrthe
a tsurface.
io
n Hollow cor
a e rtüskék
a t iprogramms
o nhasználata
talajfelszínre. Az üreges
ideális
or thatch
removal.
a talajcsereprogramokhoz, vagy az elhalt növényi
részek eltávolításához.

Üreges tüskék

Hollow Coring
Hollow Coring
Hollow
Coring
Hollow
Coring

Hollow Coring

The Verti-Drain
vertically when the tine angle
a e r a ttines
i o penetrate
n
lever is positioned
at 90˚.vertically
Perfectly when
straight
cores
being
The Verti-Drain
tines penetrate
the
tineare
angle
pulled on the
Hollow
coring cores
is idealare
forbeing
soil exchange
lever is positioned
at surface.
90˚. Perfectly
straight
The Verti-Drain
tineson
penetrate
vertically
whenremoval.
the
tine angle
programms
orpenetrate
thatch
pulled
the surface.
Hollow
coring
is ideal for soil exchange
The Verti-Drain
tinesstraight
lever is positioned
at 90˚. Perfectly
cores vertically
are being when the tine angle
programms
or
thatch
removal.
lever
is
positioned
at
90˚.
Perfectly
straight
pulled on the surface. Hollow coring is ideal for soil exchangecores are being
pulled
the surface. Hollow coring is ideal for soil exchange
programms or
thatchon
removal.
programms or thatch removal.

The Verti-Drain tines penetrate vertically when the tine angle
lever is positioned at 90˚. Perfectly straight cores are being
pulled on the surface. Hollow coring is ideal for soil exchange
programms or thatch removal.

®
Verti-Drain
The Art of the
The Art of the

®
Verti-Drain
®

Verti-Drain

a Verti-Drain® művészete
Ebből
pusztuló fű
gyenge gyökérzet
sok elhalt növény
tömörödött talaj
záróréteg
tömörödött altalaj

le Tines

Ez
jól fejlődő fű
minimális elhalt rész
mély gyökérzet
megroppantott réteg
The tine angle leverfelnyíló
allows aljtalaj
easy adjustment
to lever
the allows easy adjustment to the
The tine angle
degree of ground shatter intensity,
with of
quick
setting
degree
ground
shatter intensity, with quick setting
to the vertical
to the vertical position for conventional
coring.position for conventional coring.

Needle Tines

Cross Tines + Chisel Tines

A kereszt tüskékCross
extra intenzív
biztoTinesszellőztetést
+ Chisel
Tines
Cross
tines ensu
Cross tines
extratüskék nagy helyet képezsítanak,
mígensure
a vésőanalakú
intensive
Cross
tines ensure
an extra
Cross
Tines
+ Chisel
Tines aeratio
intensive
aeration
treatment,
nek
ki a talajban
az
oxigén számára.
while
aeration
treatment,
Cross
+ Chisel
Tineschisel tine
while +
chisel
tinesintensive
willTines
create
more
Cross Tines
Chisel
Tines
Cross
tines
ensure
an
extra
while
chisel
tines
will
create
space in the soil for oxygen.
spacemore
in the soi
Cross
tines
ensure
an
extra
Cross tines ensure anintensive
extraspaceaeration
treatment,
in the soil
for oxygen.
intensive
aeration
treatment,
intensive aeration treatment,
while chisel
tines will
create more
while chisel tines willwhile
create
more
chisel
tines
will
create
space in the soil for oxygen.more
space in the soil for oxygen.
space in the soil for oxygen.

The tine angle lever allows easy adjustment to the
degree of ground shatter intensity, with quick setting
to the vertical position for conventional coring.

Needle Tines
Lazítótűk
Az extra vékony
lazítótűk minimálisan bolygatják a
felszínt.

cross tines

Ø8mm needle tines

Ø5mm needle tines

8 mm átmérőjű tűk
5 mm átmérőjű tűk
Extra fine needle tines ensure minimal surface damage.
Ø5mm needle tines

minimal
damage.
Ø8mmsurface
needle tines

4

Cross Tines

Kereszt + véső tüskék

Ø5mm needle tines

4

A tüskeszög beállító kar lehetővé teszi a
talajlazítás intenzitásának beállítását a
hagyományos szellőztetéshez szükséges
függőleges pozíció gyors beállításával.

chisel tines

Kereszt tüskék		

Véső tüskék
cross tines

cross tines

5

chisel tines

cross tines

chisel tines

cross tines
cross tines

chisel tines
chisel tines

Verti-Drain

1513+Carrier

ESZKÖZHORDOZÓ

1320mm (52”)

150mm
(6”)
1513
+ Eszközhordozó

VERTI-DRAIN® SELF PROPELLED SERIES

carrier

aeration

32hp, air cooled
2

Súly

520 kg)
(2090 lbs)

Operation
250mm (1/2x10”), frontroller with scrapers, PTO,
storage stand, tool box with tools.
Weight
Ø5x125mm (3/16x5”) to Ø12x150mm (1/2x6”),
Hollow tines from Ø10x125mm (3/8x5”), Rear roller / Turf hold down fingers /
1320 mm (52”)
arrier only: Verti-Drain 1513 Munkaszélesség
can be connectedWorking
to tractor.
with
Working depth max
Max. munkamélység

150 mm (6”)

Engine

MotorCapacity at 55mm

(2 1/8”) forward hole pattern

Standard items:
Kapacitás 55 mm-es
Optional items:
(2
1/8”)
lyuk
kiosztással
The 1513 Verti-

520 kg (1144 lbs)
Walk-in-front

950kg (430kg+520kg) (2090lbs)

Eszközhordozó és Verti-Knife 1600

Carrier & Speed-Seed

675 mm (27”)

1320mm (52”)

Carrier & Verti-Knife 1600

32hp, air cooled

Carrier
+ sq.ft/h)
2388 m /h (25790

Carrier & Snowblower

1513
1060 m /h (11448 sq.ft/h)

Carrier & Verti-Cut 1300

Eszközhordozó és Rink 1010

Eszközhordozó
és Verti-Knife
1600 1600
Eszközhordozó
és Verti-Knife

Solid tines Ø12x250mm (1/2x10”), frontroller with scrapers, PTO, storage stand, tool box with tools.
2
2
Solid tines from Ø5x125mm (3/16x5”) to Ø12x150mm (1/2x6”), Hollow tines from Ø10x125mm (3/8x5”), Rear roller / Turf hold down fingers /
Core Collector; Carrier only: Verti-Drain 1513 can be connected to tractor.

Carrier & Speed-Seed

Carrier & Dew Brush

Eszközhordozó
és Rink
DS550
Eszközhordozó
és Rink
DS550

Eszközhordozó és Rink DS550

Carrier & Rink 1010

Carrier & Rink DS550

Carrier & Snowblower

Carrier & Precision Brush

Carrier & Verti-Cut 1300

ESZKÖZHORDOZÓ

aeration

Carrier & Dew Brush

gyepszellőztetés

Kombinációs lehetőségek: Egyéb munkaeszközök is csatlakoztathatók az eszközhordozóhoz:

Verti-Drain® 7007 Mechanikus

2

Eszközhordozó
és Verti-Knife 1600

Eszközhordozó
és hómaró

® mechanikus
®
Verti-Drain
700
Verti-Drain
7007 Mechanikus
Eszközhordozó és Speed-Seed

Eszközhordozó és Rink 1010

Eszközhordozó és Verti-Knife 1600

Carrier & Precision Brush

Eszközhordozó és Dew Brush

Verti-Drain® 7007 Mechanikus

A 7007-es tömör tüskékkel is felszerelhető

A 7007-es tömör tüskékkel is

Az önjáró VertiOpciós hátsó henger
felszerelhető
Drain 7007-es ráA 7007-es tömör
tüskékkel istömör
felszerelhető
A 7007-es
tüskékkel is felszerelhető
ülős gyepszellőztető gépként és
Az önjáró VertiOpciós hátsó henger
7007-es rátolókaros gépként AzDrain
ülős
gyepszellőzönjáró
VertiOpciós hátsó henger
tető
gépként
és
egyaránt használ- Drain
7007-es
rátolókaros
gépként
egyaránt használható. Ezzel a rend-ülős
gyepszellőzható. Ezzel a rendkívül gépként
fordulékony és
kívül fordulékony tető
Verti-Drain géppel
Verti-Drain géppeltolókaros
gépként
nehezen megközelíthető területek
használnehezen megkö- egyaránt
kezelése is gyorsan és Ezzel
könnyen ela rendzelíthető területek ható.
végezhető.
A 7007-es üreges tüskékkel is felszerelhető
kívül
fordulékony
kezelése is gyorsan és könnyen el-Verti-Drain géppel
A 7007-es tömör tüskékkel is felszerelhető
nehezen megkövégezhető.

A 7007-es üreges tüskékkel is felszerelhető
A 7007-es üreges tüskékkel is felszerelhető

The Verti-Drain can be decoupled from the Carrier,

Eszközhordozó és Precision Brush

Verti-Drain® 7007 Mechanikus

hordozóról és traktorra
csatlakoztatva is használható.

6

Eszközhordozó és Verti-Cut 1300

Eszközhordozó
és Dew Brush

Az önjáró Verti-Drain 7007-es ráülős gyepszellőztető gépként
és tolókaros gépként egyaránt használható. Ezzel a rendkívül fordulékony Verti-Drain géppel nehezen megközelíthető
területek kezelése is gyorsan és könnyen elvégezhető.

Carrier & Dew Brush

A 7007-es üreges tüskékkel is felszerelhető

6

Eszközhordozó
és Verti-Cut 1300
Eszközhordozó és Rink DS550

Eszközhordozó és hómaró

Verti-Drain 1513
+ tractor
koztatható
az eszköz-

gözően alacsony 0,45 kg értéken
marad (csak az eszközhordozós
változaton).

Eszközhordozó

és Precision
Brush
Eszközhordozó
és Precision
Brush
Eszközhordozó és Precision Brush

Eszközhordozó
és Verti-Cut 1300
Eszközhordozó és Dew
Brush
Eszközhordozó
és Verti-Cut 1300
Eszközhordozó
és Dew Brush
Eszközhordozó
és hómaróés hómaró
Eszközhordozó

Carrier & Verti-Knife 1600

Drain connected to
a Carrier functions
®
carrier
Eself-propelled
R T I - D R A I N ® S E L F+ PVerti-Drain
R O P E L L E D S E R1513
IES
aeration
as VaEszközhordozó
These self-propelled
Verti-Drains are independently powered and allow for easy manoeuvring in tight areas.
aerator.
It is a high
Combination options: Other implements can be attached to the Carrier.
Az eszközhordozó
géphez csatModel Verti-Drain
1513+Carrier
production
aerator,
Operation
Walk-in-front
penetrating
up to
lakoztatható
Verti-Drain 1513
Weight
950kg (430kg+520kg) (2090lbs)
a depth
of 150mm
Working with
1320mm (52”)
egydepthönjáró
gyepszellőztető gép.
Working
max
150mm (6”)
with
both solid
tines
Engine
32hp, air cooled
Ez
egy
nagykapacitású
gyepszelandCapacity
hollow
coring
at 55mm
(2 1/8”) forward hole pattern
2388m /h (25790sq.ft/h)
tines.
lőztető
gép,
amely
akárwith scrapers,
150PTO,mm
Standard items: Solid
tines Ø12x250mm
(1/2x10”), frontroller
storage stand, tool box with tools.
Carrier & Speed-Seed
Carrier & Rink 1010
Carrier & Rink DS550
Ground
pressure
Optional items:
Solid tines is
from Ø5x125mm (3/16x5”) to Ø12x150mm (1/2x6”), Hollow tines from Ø10x125mm (3/8x5”), Rear roller / Turf hold down fingers /
Core Collector; Carrier only: Verti-Drain 1513 can be connected to tractor.
Carrier & Verti-Knife 1600
Carrier & Snowblower
Carrier & Verti-Cut 1300
mélységbe
képes
leszúrni
a
lazíkept to a minimum,
with
of thetömör és üreges tüskék
tómost
tüskéit
weight of the 1513
használata
Verti-Drain
and esetén egyaránt.
theACarrier
gépbeing
talajnyomása minimális
absorbed by the wide
szinten marad, mivel a Verti-Dratyres (24x13.00-12")
1513
és front
az eszközhordozó gép
andinthe
smooth
roller
of
the
Vertisúlyának nagy hányadát a széles
Drain. The ground
(24x13.00-12”)
pressure
per square gumiabroncsok és
®
centimeter
az elsőamounts
sima henger tartja. A cm2- Verti-Drain 1513 + traktor
to an impressive
A Verti-Drain lecsatlaenkénti
talajnyomás
értéke lenyű0.45kg
(carrier
only).
®

Eszközhordozó és Dew Brush

Carrier & Precision Brush

Eszközhordozó
és Rink
Eszközhordozó
és Rink1010
1010

Eszközhordozó és Speed-Seed

13 LE

2388m /h (25790sq.ft/h)
2

Carrier & Rink DS550

Eszközhordozó
és Speed-Seed
Eszközhordozó
és Speed-Seed

Eszközhordozó és Precision Brush

Eszközhordozó és Verti-Cut 1300

Eszközhordozó és hómaró

Carrier & Rink 1010

150 mm (6”)

Verti-Drain®

aeration

options:
implements can
be attached
to the
Carrier.
Eszközhordozó
és Other
Rink 1010
Eszközhordozó és Speed-Seed Combination
Eszközhordozó
és Rink
DS550

1513+Carrier

150mm (6”)

32 LE, léghűtéses

gyepszellőztetés

Kombinációs lehetőségek: Egyéb munkaeszközök is csatlakoztathatók az eszközhordozóhoz:

7007 Mechanikus

A működtetésThese
módja
Tolókaros
Tolókaros+ felülős
self-propelled Verti-Drains are independently powered and allow for easy manoeuvring in tight areas.
2388mkg
/h (25790sq.ft/h)
950
(430 kg +
Model Verti-Drain

gyepszellőztetés

Kombinációs lehetőségek:
lehetőségek: Egyéb
is is
csatlakoztathatók
az eszközhordozóhoz:
Kombinációs
Egyébmunkaeszközök
munkaeszközök
csatlakoztathatók
az eszközhordozóhoz:

Walk-in-front
Ezek az önjáró Verti-Drain gépek saját erőforrással
rendelkeznek a szűk helyeken történő könnyű manőve950kg (430kg+520kg) (2090lbs)
rezéshez.

Verti-Drain modell

Eszközhordozók

ESZKÖZHORDOZÓ

Combination options: Other implements can be attached to the Carrier.

GYEPSZELLŐZTETÉS

Verti-Drain® önjáró sorozat

-Drains are independently powered and allow for easy manoeuvring in tight areas.

GYEPSZELLŐZTETÉS

SELF PROPELLED SERIES

GYEPSZELLŐZTETÉS

GYEPSZELLŐZTETÉS
ÉLŐFÜVES SPORTPÁLYA KARBANTARTÓ GÉPEK - Gépajánlat 2018
ESZKÖZHORDOZÓ
gyepszellőztetés
c a r rKombinációs
ier
aeration
aeration
lehetőségek: Egyéb munkaeszközök is csatlakoztathatók az eszközhordozóhoz:

zelíthető területek
kezelése
is gyorOpciós
hátsó henger
Az önjáró
san és könnyen
el- Vertivégezhető.Drain 7007-es rá-

7ülős gyepszellőztető gépként és

Opciós hátsó henger

2/h (20196sq.ft/h)
2/h (15120sq.ft/h)
200m2/h (12960sq.ft/h)
1400mwith
standard items: Solid tines1870m
Ø12x250mm
(1/2x10”), front & rear rollers
scrapers, PTO with slip clutch, storage stand, tool box with tools.

optional items: Multi tine heads, Solid tines: from Ø5 to Ø18mm, Hollow tines: from Ø10 x 125mm (3/8x5”) to Ø24 x 250mm (1x10”)
2/h (39312sq.ft/h)
Cross Tines/
Core2/hcollector/
Turf hold down fingers/3640m
Rotating
brush
(32400sq.ft/h)
4680m
(50544sq.ft/h)

p, lift cap 568kg (1250lbs)

23hp, lift cap 700kg (1540lbs)

GYEPSZELLŐZTETÉS

27hp, lift cap 825kg (1815lbs)

front & rear rollers with scrapers, PTO with slip clutch, storage stand, tool box with tools.
Ø5 to Ø18mm, Hollow tines: from Ø10 x 125mm (3/8x5”) to Ø24 x 250mm (1x10”)
d down fingers/ Rotating brush

® 7212
Verti-Drain
®
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Verti-Drain® 7215

Verti-Drain konvencionális sorozat

ain®Ezek
7212
a Verti-Drain gépek a legjobb
V e r t i - D r a i n ® választást
c o n V etestesítik
n t i o meg
n a al világ
s eminden
r i e s táján a sportpályák kezeléséhez.
aeration

A kompakt Verti-Drain 7215 23 lóerős traktorokhoz csatlakoztatható.
Ez a gép több karral és tüsketartóval (8) van felszerelve biztosítva a
megnövelt stabilitást.

The popular Verti-Drain 7212 is ideally
A 250 mm-es (10”), vagy 300 mm-es (12”) munkaszélességgel ezek a gépek kompakt traktort igényelnek.
suited
for
These Verti-Drains are the choice of championship courses and sportfields around the world. With 250mm
(10")

greens and other sports turf
surfaces where limited access or tractor
Verti-Drain® conVentional series
aeration
horsepower is available.
The lbs)
popular
is7215
ideally
7212 Verti-Drain
7316
Súly Model Verti-Drain 484 kg (1067
582 kg7212
(1283
lbs)
697 kg (1537
lbs)

or 300mm
(12") working depth
the units only require a compact
tractor.
Verti-Drain
modell
7212
7215
Weight

7316

These Verti-Drains are the choice of championship courses and sportfields around the world. With 250mm (10")
484kg
(1067lbs)
582kg (1283lbs)
or 300mm (12") working depth the units only
require
a compact tractor.

Munkaszélesség
Working width

Model Verti-Drain

Weight
Working depth
max.

Working width
Max. munkamélység
capacity at 65mm (2 ½”)

Working depth max.

forward hole
pattern
capacity
at 65mm (2 ½”)

Kapacitáscapacity
65 mm-es
at 165mm (6 ½”)
capacity at 165mm (6 ½”)
forward
hole
pattern
forward
hole pattern
(2 ½”) lyuk kiosztással
forward hole pattern

tractor required

tractor required

suited for greens and other sports turf
1,2 m (47”)
1,56
m (61”)
1.2m (47”)
1.56m
(61”)
surfaces
where limited
access
or tractor
7212

7215

7316

AERATION

000m2/h

697kg (1537lbs)

1,6 m (63”)
1.6m (63”)

484kg (1067lbs)
582kg (1283lbs)
(1537lbs)
variable
to
250mm (10”)ismax
variable to 250mm
(10”)
max
variable to 300mm
(12”) max
horsepower
available.
Változtatható
250
Változtatható
250697kg
Változtatható
300
1.2m (47”)
1.56m (61”)
1.6m (63”)
mm-ig variable
(10”)
max
mm-ig
(10”)
max
mm-ig
(12”)
max
to 250mm (10”) max
variable to 250mm (10”) max
variable to 300mm (12”) max
2
2
2

1200m /h (12960sq.ft/h)

1200 m /h
2/h (32400sq.ft/h)
3000m
3000m
/h (32400sq.ft/h)
(12960sq.ft/h)
1200m2/h
2 (12960sq.ft/h)
2

17hp, lift cap 568kg (1250lbs)

1870m /h (20196sq.ft/h)

1870 m /h
2/h (50544sq.ft/h)
4680m /h
(50544sq.ft/h)
3640m /h (39312sq.ft/h)
(201964680m
sq.ft/h)
1870m2/h (20196sq.ft/h)
2

1400m2/h (15120sq.ft/h)
2

23hp, lift cap 700kg (1540lbs)

17hp, lift cap 568kg (1250lbs)

2

27hp, lift cap 825kg (1815lbs)

23hp, lift cap 700kg (1540lbs)

Verti-Drain®

aeration

1400m /h (15120sq.ft/h)

1400 m /h
2/h (39312sq.ft/h)
3640m
(15120
sq.ft/h)
2

Verti-Drain® 7215

27hp, lift cap 825kg (1815lbs)

standard items: Solid tines Ø12x250mm (1/2x10”), front &2rear rollers with scrapers, PTO with slip clutch, storage stand, tool box2with tools.
/h Hollow
4680
mclutch,
/h
3640 m2/h
Kapacitásstandard
165 mm-es
3000
mfront
optional
items:tines
Multi Ø12x250mm
tine heads, Solid tines:
from Ø5 to Ø18mm,
from Ø10
x 125mm
(3/8x5”)
to Ø24
x 250mm
(1x10”) storage stand, tool box with tools.
items:
Solid
(1/2x10”),
& reartines:
rollers
with
scrapers,
PTO
with
slip
Cross Tines/ Core collector/ Turf hold down fingers/ Rotating brush
(32400sq.ft/h)
(50544
sq.ft/h)
(39312 sq.ft/h)
(6 ½”) lyukoptional
kiosztással
items: Multi tine heads, Solid
tines: from Ø5 to Ø18mm, Hollow tines: from
Ø10 x 125mm
(3/8x5”) to Ø24 x 250mm (1x10”)

Cross Tines/ Core collector/ Turf hold down fingers/ Rotating brush

17 LE, emelési ®k. 568 kg 23 LE emelési k. 700 kg 27 LE, emelési k. 825 kg
Verti-Drain 7212
(1250 lbs)
(1540 lbs)
(1815 lbs)
®hátsó
Standard tartozékok: Töm. tüsk. Ø12x250mm
(1/2x10”), első és
henger sárkaparók, kardán csúszó kupl., kitámasztó, láda szerszámokkal.
Verti-Drain
7212
Traktorigény

The popular
7212
is ideally - Ø24 x 250mm (1x10”).
Opciós tartozékok: Többtüskés adapterek, Tömör tüskék: Ø5 - Ø18mm, Üreges tüskék:
Ø10 xVerti-Drain
125 mm
(3/8x5”)
suited for greens and other sports turf
Kereszt tüskék/Tüskemag gyűjtő/Gyepleszorító ujjak/Kefehenger
surfaces where limited access or tractor
horsepower is available.

The popular Verti-Drain 7212 is ideally
suited for greens and other sports turf
surfaces where limited access or tractor
gyepes
sportpályák
felületének
horsepower
is available.

Verti-Drain® 7212

The compact 7215
Verti-Drain fits tractors
of 23hp.
It contains a multiple
amount of arms and
tineholders (8) ensuring
sportpályákon
és a golfpályák
increased stability.

Verti-Drain® 7316

A Verti-Drain 7316 egy hatékony gép, amely
minden részén használható. Az
2
akár 300 mm-es (12”) lazítási mélységével akár 4.200 m /h (45,360 sqft/hr) területteljesítményre képes a
golfpályák fairway részein.

A népszerű Verti-Drain 7212 ideálisan alkalmas golfpálya green-ek és más
kezeléséhez, ahol kevés a hely, vagy kevés traktor lóerő áll csak rendelkezésre.

Verti-Drain®

Verti-Drain® 7215

The Verti-Drain 7316 is an efficient
machine for use on sportfields and
Needle
Tines
in the
all areas
of the golf
course.Summertime
With a
penetration
depth
ofmany
up to
300mm(12”)
In the hot
summer months,
when
golf
courses see the highest number of rounds, aerators equipped with needle tines can
it will aerate
open thousands
of holesup
in ato
soil4,200m
profile to2/h
help(45,360
reduce
or sq
relieve long-term compaction
problems. Needle tines, also known as
Lazítótüskék
nyáron
pencil tines,
one of the least-disruptive cultural practices used on greens. The treatments help provide passageways so water
ft/hr)can
onbefairways.

5 mm (1/6”) mini lazítótűk a nagyszámú tüsketartó adapteren.

Th
Ve
can move to the root zone, which lowers drainage and
irrigation time
and costs.
Another benefit is that amikor
increased root a
growth
of
A forró
nyári
hónapokban,
legtöbb golfpálya maximális terheléssel üzemel, a lazító tüskékkel
means that turf plants can draw on water and nutrients located deeper within the soil and have a higher chance of survival in
extreme conditions.
It c
felszerelt gyepszellőztető gépek sok ezer apró lyukat képesek kialakítani a talajba a hosszú távú tö(1/6”) mini needle tines
InØon5mm
the
hot
summer
months,
when
many
golf
courses
see
the
highest
number
of
rounds,
aerators
equipped
with
needle
tines
can
am
multi tine adapters.
mörödési
problémák
csökkentése,
vagy megszüntetése
érdekében.
A lazítótűk,
ceruopen thousands of holes
in a soil profile
to help
reduce or relieve
long-term
compaction
problems.
Needle
tines,
also
known
as see the high
In the hot
summer
months,
when vagy
manymás
golfnéven
courses
tin
használata egy
olyanpractices
eljárás, amely
a legkevésbé
a golfpályák
green
területeit.
pencil tines, can be onezatüskék
of the least-disruptive
cultural
used
on
greens.
The károsítja
treatments
help
passageways
soEzek
wateror relieve
thousands
of holes
in a provide
soil profile
to help reduce
9 open
inc
can move to the root zone,
which lowers
drainage
and irrigation
time
and
costs.
Another
benefit
is
that
increased
root
growth
a kezelések
segítik
a kapillárisok
kialakítását,
így
a
víz
könnyen
eléri
a
gyökérzónát,
ami
csökkenti
a
pencil tines, can be one of the least-disruptive cultural practices u
means that turf plants can
draw on water
and nutrients
located
deeper
within
the
a higher
ofdrainage
survival inand irrigation
víz lefolyását,
valamint
az öntözésre
fordított
időt
és költségeket.
Azone,
másik
előny,chance
hogy az
intenzívebbé
can
move
to soil
the and
roothave
which
lowers
extreme conditions.
váló gyökérnövekedés miatt a fűnövények means
a talaj mélyebb
vízhez
és and
tápanyagokthat turfrétegeiben
plants caneltárolt
draw on
water
nutrients located
extreme
conditions.
hoz is hozzáférhetnek, így nagyobb az esélyük
a túlélésre
szélsőséges körülmények között.

Needle Tines in the Summertime

Needle Tines in the Summertim

Needle Tines in the Summertime

8

In the hot summer months, when many golf courses see the highest number of rounds, aerators equipped with needle tines can
open thousands of holes in a soil profile to help reduce or relieve long-term compaction problems. Needle tines, also known as
pencil tines, can be one of the least-disruptive cultural practices 9
used on greens. The treatments help provide passageways so water
can move to the root zone, which lowers drainage and irrigation time and costs. Another benefit is that increased root growth

Needle Tines in the Summertime

9

GYEPSZELLŐZTETÉS

The new 1513 can be connected to a tractor as well as to the
Redexim Carrier (see page 6).

ÉLŐFÜVES SPORTPÁLYA KARBANTARTÓ GÉPEK - Gépajánlat 2018
Verti-Drain® 1517

® fast Verti-Drain 1517
Verti-DrainThe
1517
has a working width of

Verti-Drain® nagysebességű sorozat

1.7m, and penetrates up

Ezek a nagysebességű Verti-Drain gépek gyors gyepszellőztetők, akár 4,3 km/h (2.75 mph) sebességgel haladva. Az új 1513-as modell a Redexim eszközhordozóhoz csatlakoztatható az önjáró opció használatához.
Verti-Drain modell

7110

1513

1517

7117 Mustang

Munkaszélesség

1,0 m (39”)

1,3 m (51”)

1,76 m (69”)

1,7 m (67”)

Súly

360 kg (794 lbs)

433 kg (955 lbs)

529 kg (1166 lbs)

623 kg (1373 lbs)

a tA
i o nI N ®
(6”)
V E R T 150
I - mm
Da e rR

These high speed Verti-Drains are
model
2 fast aerators, running at speeds of
2 up to 4.3km/h (2.75mph). The new
/h1513 can be connected
2388
/h Carrier for a self-propelled
3136 moption
/h (see page 6). 3400 m2/h
to them
Redexim

Kapacitás 55 mm-es
(2½”) lyuk kiosztással

1980 m
(21312 sq.ft/h)
2

(25703 sq.ft/h) 1513

Model
Verti-Drain

4500 m2/hWorking width
5427 m2/h 1.3m (51”)
Weight
433kg (955lbs)
(48473 sq.ft/h)
(58416 sq.ft/h)150mm (6”)
Working depth max.
Capacity at 55mm (2½”)
forward hole pattern

2388m2/h (25703sq.ft/h)

(33759 sq.ft/h)
1517

410 kg (902 lbs)

forward hole pattern

500 kg (1100 lbs)

5427m2/h (58416sq.ft/h)

Ezek a nagysebességű Verti-Drain gépek gyors gyepszellőztetők, akár
4,3 km/h
(2.75(6½”)
mph) sebességgel haladva.- Az
Capacity
at 165mm
új 1513-as modell a Redexim eszközhordozóhoz csatlakoztatható az önjáró opció használatához (ásd a 6. oldalon).

7117 Mustang

2
7128 m1.76m
/h (69”)
529kg (1166lbs)
(76725 sq.ft/h)
150mm (6”)
3136m2/h (33759sq.ft/h)

® NAGYSEBESSÉGŰ 13
LE, emelési
k.
20 LE,gyepszellőztetés
emelési k.
28 LE, emelési k.
VERTI -DRAIN
SOROZAT
Capacity at 125mm (5”)
Traktorigény

680 kg (1496 lbs)

7128m2/h (76725sq.ft/h)
-

(36720 sq.ft/h)
®
Verti-Drain
7117 Mustang
1.7m (67”)
7300
m2/h
623kg (1373lbs)
(78840
sq.ft/h)
150mm (6”)
3400m2/h (36720sq.ft/h)

25 LE, emelési k.
/h (78840sq.ft/h)
7007300m
kg (1540
lbs)
2

-

Tractor
required első + hátsó henger
20hp, lift cap
500kg (1100lbs) (711028hp,
lift cap 680kg
(1496lbs)henger opciós).
25hp, lift cap 700kg (1540lbs)
Standard tartozékok: Tömör tüskék,
1 készlet,
sárkaparóval
+ 1513
a hátsó
Verti-Drain
Dimensions (LxWxH)
Kardántengely csúszókuplunggal, kitámasztó
láb, láda szerszámokkal, 3-fokozatú
hajtómű (a 7110- + 1513 modellen nincs).
modell
Opciós tartozékok: Tömör tüskék Ø5x125 mm
(3/16”x5”)
Ø12x150
mm
(1/2”x6”),
Üreges
tüskék
Ø10x125
mm
(3/8”x5”)
Ø18x150
mm
Standard items: Solid tines 1 set, front + rear rollers with scrapers (1513 rear roller optional)
Munkaszélesség
1,0 m (39”)
1,3 m (51”)
1,76PTO
m (69”)
1,7 m
(67”) (Hátsó
with slip clutch,
storage henger
stand,
toolbox
with tools, 3-speed
gearbox
(not 1513).
(3/4”x6”),
Gyepleszorító
ujjak / Rendsodró
készlet
/ Hátsó
henger
standard
a 7117 Mustang-on)
360 kg (794 lbs)

433 kg (955 lbs)

150 mm (6”)

150 mm (6”)

2

2

2

2

A 4,3
7110-es
egy kedvező
árú
őztetők, akár
km/h (2.75modell
mph) sebességgel
haladva. Az
13 LE, emelési k. 410 kg (902 lbs) 20 LE, emelési k. 500 kg (1100 lbs) 28 LE, emelési k. 680 kg (1496 lbs) 25 LE, emelési k. 700 kg (1540 lbs)
Traktorigény
ztatható az önjáró opció használatához (ásd a 6. oldalon).
lyukkiosztással

4500 m2/h (48473 sq.ft/h)

5427 m2/h (58416 sq.ft/h)

7128 m2/h (76725 sq.ft/h)

7300 m2/h (78840 sq.ft/h)

Tömör tüskék,
1 készlet, első
+ hátsó henger
sárkaparóval (7110 + 1513 a hátsó henger opciós).
Verti-Drain
modell,
amely
kistelje2388 m csúszókuplunggal,
/h (25790 sq.ft/h)kitámasztó
2388láb,
m /h
(25790
sq.ft/h) 3-fokozatú
2388 mhajtómű
/h (25790
sq.ft/h)
2388 m /h
(25790 sq.ft/h)
Kardántengely
láda
szerszámokkal,
(a 7110
+ 1513 modellen
nincs).
Tömör tüskék Ø5x125 mm (3/16”x5”) - Ø12x150 mm (1/2”x6”), Üreges tüskék Ø10x125 mm (3/8”x5”) - Ø18x150 mm (3/4”x6”),
sítményű
kompakt
traktorokhoz
Gyepleszorító
ujjak / Rendsodró
készlet / Hátsó henger (Hátsó henger standard a 7117 Mustang-on)
1,76 m (69”)
1,7 m (67”)
csatlakoztatható. ®
529
kg (1166 lbs)
Verti-Drain
7110
623 kg (1373 lbs)

Standard tartozékok:

2

2

2

2

Opciós tartozékok:

3 m (51”)

g (955 lbs)

0 mm (6”)

150 mm (6”)

150 mm (6”)

h (25703 sq.ft/h)

3136 m2/h (33759 sq.ft/h)

3400 m2/h (36720 sq.ft/h)

h (58416 sq.ft/h)

7128 m2/h (76725 sq.ft/h)

7300 m2/h (78840 sq.ft/h)

A Verti-Drain 7117-esen egy 3-foV Ekozatú
R T I - Dhajtómű
R A I N ® található, a munkaszélessége pedig
1,7 méter.
®

Verti-Drain 7117 Mustang

VERTI-DRAIN®

aeration

Verti-Drain® 7117 Mustang

The Verti-Drain 7117 contains a 3-speed gearbox
and has a working width of 1.7m.

aeration
The Verti-Drain 7117 contains a 3-speed gearbox
and has a working width of 1.7m.

Optional items:
(3/16”x5”)
Ø12x150mm (1/2”x6”), Hollow tines from Ø10x125mm (3/8”x5”) to Ø18x150mm (3/4”x6”), Turf hold down
529 kg Solid
(1166tines
lbs) from Ø5x125mm 623
kg (1373tolbs)
fingers / Windrow kit / Rear roller (Rear roller standard for 7117 Mustang, 2519)
150 mm (6”)
150 mm (6”)

Kapacitás 55 mm-es (2½”)
®
®
Verti-Drain
1513
1980 m 7110
/h (21312 sq.ft/h)
2388 m /h (25703 sq.ft/h) Verti-Drain
3136 m /h (33759 sq.ft/h)
3400 m /h (36720 sq.ft/h)
OZATlyuk kiosztással
gyepszellőztetés
Verti-Drain® 1513
Kapacitás 125 mm-es (5”)

Verti-Drain® 7117 Mustang

The Verti-Drain 7117 contains a 3-speed gearbox
and has a working width of 1.7m.

A 7110-es modell egy kedvező árú Verti-Drain modell,
amely kisteljesítményű kompakt traktorokhoz csatlakoztatható.

Mundsley GC gains
with
new Verti-Drain
Az
új 1513-as
modell traktorhoz és
Founded in 1901, the golf course was designed with the help of the
a
Redexim eszközhordozóhoz egyalegendary 6 times Open Champion Harry Vardon.
The club has just taken delivery of a new Verti-Drain (1513) – a very
ránt
csatlakoztatható
(lásd a 8. olfast lightweight
aerator.
Head Greenkeeper Tim Gee’s team particularly liked the speed of
the machine; being able to get over the ground in a much shorter
dalon).
time frame.
They were also surprised by the good selection of tines available,
and that changing a tine was only a five minute job. Depending on
the weather they like to aerate once a month on the greens and
tees.
“Now that we have the new Verti-Drain (1513) the minor waterlogging we have in the lower area of course will no longer be a
problem”, said Tim.

AERATION

Kapacitás 125
mm-es (5”) lyuk
kiosztással

Max. munkamélység

aeration

V E R T I - D R A I150
N mm
H I G(6”)
H S P E E D S E150
R I Emm
S (6”)
150 mm (6”)
®

Max. munkamélység

Súly

A gyors Verti-Drain
munto150mm 1517-es
deep.
kaszélessége 1,7 méter, a munkamélysége pedig akár 150 mm-re
is beállítható.

Topdressing prior to Shatter Tining
After the turf is topdressed with sand, the Verti-Drain works the sand into the soil with solid tines. Set at an ideal shatter angle
of 5-10 degrees and a close hole spacing, the tines then shatter the sand backwards through the soil profile thus thoroughly
mixing it into the soil structure.

Topdressing prior to Shatter Tining
gyepszellőzAfterFelülszórás
the turf is topdressed withasand,
the Verti-Drain works the sand into the soil with solid tines. Set at an ideal shatter angle
of 5-10 degrees and a close hole spacing, the tines then shatter the sand backwards through the soil profile thus thoroughly
mixing
it into the előtt
soil structure.
tetés

átszellőztetését. Emellett
a 2011
renFrom TP June/July
delkezésre
álló
lazítótüskék
gazparóval (7110 + 1513 a hátsó henger opciós).
(25790
sq.ft/h) 3-fokozatú
2388 mhajtómű
/h (25790
sq.ft/h)
2388 m /h
(25790 sq.ft/h)
da
szerszámokkal,
(a 7110
+ 1513 modellen
nincs).
dag választéka is meglepte őket,
mm (1/2”x6”), Üreges tüskék Ø10x125 mm (3/8”x5”) - Ø18x150 mm (3/4”x6”),
The new 1513 can be connected to a tractor as well as to the
A gyep homokszórását köveenger (Hátsó henger standard a 7117 Mustang-on)
Redexim Carrier (see page 6).
A Mundsley GC jól járt az új Ver- illetve az is, hogy mennyire rövid
tően a Verti-Drain géppel beti-Drain-nel
idő alatt el lehet végezni a tüskék
dolgozható a homok a talajba
1517
Az 1901-ben alapított golfpályaVerti-Drain
cseréjét.® Az
időjárástól függően
A 7110-es modell egy kedvező árú Verti-Drain modell,
tömör lazítótüskék használaThe fast Verti-Drain 1517
amely kisteljesítményű kompakt traktorokhoz csatlaaa working
legendás
havonta egyszer szeretnek gyephas
width of 6-szoros nyílt bajnok
koztatható.
tával.
1.7m, and penetrates up
to150mm
deep.
Harry
Vardon segítségével került szellőztetést végezni a golfpályák
After
the
turf
is
topdressed
with
sand,
Verti-Drain
works
the sand into the soil with solid tines. Set at an ideal shatter angle
Az the
ilyenkor
beállítandó
ideáA Mundsley
GC jól járt
Verti-Drain® 1513
megtervezésre.
green és tee részein.
of 5-10 degrees and a close hole spacing,
the tines
shatter
az új Verti-Drain-nel
lis tüskeszög
5-10then
fok, és
egy- the sand backwards through the soil profile thus thoroughly
A club nemrég vette át az új Vermixing it into the soil structure.
Az 1901-ben alapított golfpálya a legendás 6-szoros nyílt bajnok
mástól kis lyuktávolság, így a
ti-Drain (1513) gépét – egy nagyon „Most, hogy meg van ez az új VerHarry Vardon segítségével került megtervezésre.
A club nemrég vette át az új Verti-Drain (1513) gépét – egy nagyon
tüskék hátranyomják a homogyors, kis súlyú gyepszellőztetőt.
ti-Drain (1513), az alacsonyabban
gyors, kis súlyú gyepszellőztetőt.
Tim Gee vezető pályagondnok különösen elégedett a gép sebessékot, és ennek eredményeként
Tim Gee vezető pályagondnok fekvő pályarészeken korábban
gével, amivel sokkal rövidebb idő alatt képes elvégezni a terület átszellőztetését.
megfelelően bekeverik azt a
különösen elégedett a gép sebes- fennálló belvíz probléma már a
Emellettségével,
a rendelkezésre állóamivel
lazítótüskék gazdag
választéka isrövidebb
megtalajszerkezetbe.
sokkal
múlté” – mondja Tim.
lepte őket, illetve az is, hogy mennyire rövid idő alatt el lehet végezni a idő
tüskék cseréjét.
időjárástól függően
havonta egyszeraszealattAz képes
elvégezni
terület TP, 2011. június/július
k. 500 kg (1100 lbs) 28 LE, emelési k. 680 kg (1496 lbs) 25 LE, emelési k. 700 kg (1540 lbs)
2

2

Topdressing prior to Shatter Tining

A Mundsley GC jól járt
az új Verti-Drain-nel

retnek gyepszellőztetést végezni a golfpályák green és tee részein.
“Most, hogy meg van ez az új Verti-Drain (1513), az alacsonyabban
fekvő pályarészeken korábban fennálló belvíz probléma már a
múlté” – mondja Tim.

10

TP, 2011. június/július
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1.6m (63”)

2.08m (82”)

926kg (2041lbs)

1142kg (2512lbs)

GYEPSZELLŐZTETÉS
up to 225mm (9”)
up to 225mm (9”)
orde
in2/h
hard
soils, and can take solid tines3728m
with2a
tern is able to work at a high speed
2796m
(30196sq.ft/h)
/h (40262sq.ft/h)
1”).
attern
5592m2/h (60394sq.ft/h)
7456m2/h (80525sq.ft/h)
®
n concorde
2216
2220
45hp, lift cap 1050kg (2310lbs)
50hp, lift cap 1300kg (2860lbs)
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Verti-Core® függőleges gyepszellőztetők

dapters for tines with Ø24mm to Ø18mm. Front + rear rollers with scrapers, PTO with slipclutch. Storage stand, toolbox with tools.
926kg
(2041lbs)
1142kg (2512lbs)
új Verti-Drain
Concorde
nagy
sebességgel
dolgozni(3/8”x5”)
kötött talajokban
is, és akár
24 mm-es
(1”) át- quick
m (3/16”Azx5”)
to Ø24x225mm
(1”x9”),
Hollow
tines fromképes
Ø10x125mm
to Ø32x225mm
(1 1/4”x
9”), Hydraulic
up to 225mm (9”)
up to 225mm (9”)
mérőjű
tüskékkel
is használható.
f holddown
fingers,tömör
Windrow
kit, Adapters
for different
tine diameters.

VERTI-CORE:
FÜGGŐLEGES GYEPSZELLŐZTETŐK
gyepszellőztetés
Ezeknek a gyepszellőztetőknek
a tüskéi tökéletesen függőlegesen fúródnak
a talajba, továbbá a munkamély-

1.6m (63”)

2.08m (82”)

2/h (30196sq.ft/h)
kleatpattern
a high speed in hard soils, and can take solid2796m
tines with
a

ole pattern

Verti-Drain Concorde modell
2216 Munkaszélesség
1.6m (63”)

926kg (2041lbs)

Súly

5592m2/h (60394sq.ft/h)
2220

3728m2/h

2216
1,6 m (63”)

45hp,
lift(82”)
cap 1050kg (2310lbs)
2.08m

926 kg (2041 lbs)

1142kg (2512lbs)

ség korlátozásával
nagy asebességgel
képesek
haladni.
Ezeknek
a gyepszellőztetőknek
tüskéi tökéletesen
függőlegesen
fúródnak a talajba, továbbá a munkamélység
korlátozásával nagy sebességgel képesek haladni.

(40262sq.ft/h)

2220

Verti-Core
modell
Verti-Core
modell
Munkaszélesség Munkaszélesség

7456m2/h (80525sq.ft/h)

2,08 m (82”)

50hp, lift cap 1300kg (2860lbs)

Munkamélység

1142 kg (2512 lbs)

Súly

mm. Adapters for tines with Ø24mm to Ø18mm. Front + rear rollers with scrapers, PTO with slipclutch. Storage stand, toolbox with tools.
up to 225mm (9”)
up to 225mm (9”)
Max.
munkamélység
225 mm-ig
(9”) to Ø32x225mm (1 1/4”x 9”),
225
mm-igquick
(9”)
Hydraulic
125mm (3/16”
x5”) to
Ø24x225mm
(1”x9”),
Hollow tines from Ø10x125mm
(3/8”x5”)
2796m2/h (30196sq.ft/h)
3728m2/h (40262sq.ft/h)
m, Turf holddown
fingers,
Windrow
kit, Adapters
forlyuk
different
tine diameters. 2
2/h
2/h (80525sq.ft/h)
65 mm-es
(2 ½”)
5592mKapacitás
(60394sq.ft/h)
7456m
2
kiosztással
45hp, lift cap 1050kg (2310lbs)

50hp, lift cap 1300kg (2860lbs)

2796 m /h (30196 sq.ft/h)

24mm to Ø18mm. Front + rear rollers with scrapers, PTO with slipclutch. Storage stand, toolbox with tools.
130 (3/8”x5”)
mm-es
(5 ½”) lyuk
25mm (1”x9”), HollowKapacitás
tines from Ø10x125mm
to Ø32x225mm
(1 1/4”x 9”), Hydraulic quick
5592
ow kit, Adapters for different tine diameters. kiosztással

m /h (60394 sq.ft/h)
2

1600

1,6 m (63”)

Munkamélység

100 mm (4”)

125 mm (5”)

100 mm (4”)

Súly

traktorteljesítmény

2

2

45
LE 1000
kggyűjtő
emelési
kapacitással
55tüskék
LE 1250 kgfúródnak
emelési
kapacitással
üreges+tömör
üreges+tömör
tüskék
/atüskemag
/
Ezeknek
gyepszellőztetőknek
a tüskéi tökéletesen
függőlegesen
a talajba,
továbbá
a munkamély
Munkaszélesség
1,6 m (63”)
2,1 m (83”)
összehúzó készlet
/ rezgéselnyelő
rendszer
korlátozásával
nagy
sebességgel
képesek
haladni.
gyepszellőztetőknek
a
tüskéi
tökéletesen
függőlegesen
fúródnak
a
talajba,
továbbá
a
munkamélység
2
2
Munkamélység
125 mm (5”)
5760 m /h (62,208 sq.ft)
7560 m /h (81,648 sq.ft) 100 mm (4”)

gyepszellőztetés

VERTI-CORE:
FÜGGŐLEGES GYEPSZELLŐZTETŐK
Ezeknek a

korlátozásával
képesek
haladni.
Max.
kapacitásanagy
Ezeknek a gyepszellőztetőknek
tüskéisebességgel
tökéletesen
fúródnak
továbbá820
a kg
munkamélység
Verti-Core
modell a talajba,Rezgéselnyelő
Súly függőlegesen
(1804
lbs)
rendszer
(11x11cm
lyuktávolsággal)
(11x11cm
korlátozásával nagy sebességgel képesek haladni.
Munkaszélesség
1,6 m (63”)
Ajánlott
traktorteljesítmény

Verti-core
Verti-Core 1600
modell

7456 m /h (80525 sq.ft/h)
2

gyepszellőzte

820 kg (1804 lbs)
1020 kg (2244 lbs)
Ezeknek a gyepszellőztetőknek a tüskéi tökéletesen függőlegesen fúródnak a talajba, továbbá a munkamélysé
45 LEkorlátozásával
1000 kg emelési820
kapacitással
55
LE
1250
kg emelési kapacitással
nagykg
sebességgel
képesek
haladni.
(1804 lbs)
1020 kg (2244 lbs)

VERTI-CORE:
FÜGGŐLEGES
GYEPSZELLŐZTETŐK
gyepszellőzt
5760m /h (62,208sq.ft) (11x11cm
lyuktávolsággal)
7560m /h (81,648sq.ft) (11x11cm lyuktávolsággal)
VERTI-CORE: FÜGGŐLEGES
GYEPSZELLŐZTETŐK
gyepszellőztetés
Verti-Core
modell

Ajánlott
Opciós tartozékok:

3728 m /h (40262 sq.ft/h)

2,1 m (83”)

VERTI-CORE: FÜGGŐLEGES GYEPSZELLŐZTETŐK
125 mm (5”)

Ajánlott traktorteljesítmény
Max. kapacitás

2,1 m (83”)

1,6 m (63”)

2100

GYEPSZELLŐZTETÉSGYEPSZELLŐZTETÉS

Verti-Drain Concorde

lyuktávolsággal)

1020 kg (2244 lbs)
2,1 m (83”)
45 LE 1000 kg emelési kapacitással
55 LE 1250 kg emelési
kapacitással
125
mm (5”)lyuktávolsággal)
mm (4”)lyuktávolságg
összehúzó
készlet
/ rezgéselnyelő
rendszer 7560m2/h (81,648sq.ft)100
5760m2/h
(62,208sq.ft)
(11x11cm
(11x11cm

Munkamélység
Max.
kapacitás
tüskék / tüskemag gyűjtő /
modelltartozékok: üreges+tömör
The new Verti-Drain Concorde is able to work at a high speed in hard soils, and can take solid tines with a Verti-Core Opciós
Munkaszélesség
1,6 m (63”)
2,1 m (83”) üreges+tömör
Súly tartozékok:
tüskéklbs)
diameter
of
up
to
24mm(1”).
üreges+tömör tüskék
tüskemag
820 kg/ (1804
lbs)gyűjtő /
1020 kg (2244
Opciós
45 LE, emelési kap.
Munkaszélesség
1,6 m (63”)
2,1 m (83”)
összehúzó
készlet
/
rezgéselnyelő
rendszer
Traktorigény
50
LE,
emelési
k.
1300
kg
(2860
lbs)
The new Verti-Drain Concorde is able to work at a high speed in hard soils, and can take solid tines with a
Ajánlott traktorteljesítményKöves
Munkamélység
talaj
45
LE
1000
kg
emelési
kapacitással
55
LE
1250
kg
emelési
kapacitással
125
mm
(5”)
100
mm
(4”)
2216
2220Munkamélység
1050 kg (2310lbs)Model Verti-Drain concorde
125 mm (5”)
100 mm (4”)
diameter of up to 24mm(1”).
®
esetén erős
Max. kapacitás
5760m2/h (62,208sq.ft) (11x11cm lyuktávolsággal)
7560m2/h (81,648sq.ft) (11x11cm lyuktávol
Working width
Súly
1.6m (63”)
2.08m (82”)
820tartalkg (1804 lbs)
1020 kg (2244Rezgéselnyelő
lbs)
rendszer
Súly
820 kg (1804 lbs)
1020
kg (2244 lbs)
rugót
Model Verti-Drain concorde
2216
2220
üreges+tömör tüskék
üreges+tömör tüskék / tüskemag gyűjtő /

Standard tartozékok: Tömör tüskék Ø18x225 mm. Adapterek Ø24Weight
mm - Ø18 mm-es tüskékhez. Első+hátsó henger kaparókkal,
926kg (2041lbs)
Working width
1.6m (63”) kuplunggal. Kitámasztó
2.08m
(82”)
kardán csúszó
láb,
Working
depthláda
max. szerszámokkal.
up to 225mm (9”)
WeightOpciós tartozékok: Tömör tüskék Ø5x125 mm926kg
(2041lbs)
1142kg (2512lbs)
(3/16”
x5”) - Ø24x225 mm (1”x9”),
tüskék
Ø10x125
mm (3/8”x5”) - Ø32x225
mm (1 1/4”x
capacity at Üreges
65mm (2 ½”)
forward hole
pattern
2796m2/h (30196sq.ft/h)
Working depth max. 9”), Hidraulikus gyors mélységállító rendszer,
up to 225mm (9”)
up
to 225mm (9”) készlet, Adapterek különféle tüskeátmérőkhöz.
Gyepleszorító ujjak, capacity
Rendsodró
at 130mm (5 ½”) forward hole pattern
5592m2/h (60394sq.ft/h)

Verti-Core 1600

1142kg (2512lbs)

Ajánlott traktorteljesítmény
Ajánlott traktorteljesítmény

Opciós tartozékok:

Verti-core 1600

összehúzó
készletkapacitással
/ rezgéselnyelő
mazókgopciós
45 LE 1000
emelési 55
kapacitással
55rendszer
LE 1250 kg emelési kapacitással
45 LE 1000 kg emelési kapacitással
LE 1250
kg emelési

A Verti-Core egy rendkívül terme-2 felépítés a Verti-Core
gépet2 megrezgéselnyelő
Max. kapacitás
2/h (62,208sq.ft) (11x11cm
5760m /h (62,208sq.ft) (11x11cm
lyuktávolsággal)
7560m /h (81,648sq.ft)
(11x11cm lyuktávolsággal)
5760m
lyuktávolsággal)
7560m2/h (81,648sq.ft) (11x11cmRezgéselnyelő
lyuktávolsággal)
rendszer szerendszer
üreges+tömör tüskék
lékeny
és kisOpciós
karbantartási
igényű
bízhatóvá
és
könnyen
kezelhetőKöves
talaj
üreges+tömör
tüskék / tüskemag
gyűjtő
/
Opciós
tartozékok:
7456m /h (80525sq.ft/h)
Verti-core
1600
üreges+tömör
tüskék
üreges+tömör
tüskék
/
tüskemag
gyűjtő
/
tartozékok:
relhető
fel.
capacity at 65mm (2 ½”) forward hole pattern
2796m /h (30196sq.ft/h)
3728m /h (40262sq.ft/h)
összehúzó készlet / rezgéselnyelő rendszer
esetén erős
tractor required
45hp, lift cap 1050kg (2310lbs)
50hp, lift cap 1300kg (2860lbs)
összehúzó készlet / rezgéselnyelő rendszer
gyepszellőztető gép. Az egyszerű vé teszi.
rugót tartalcapacity at 130mm (5 ½”) forward hole pattern
5592m /h (60394sq.ft/h)
7456m /h (80525sq.ft/h)
standard items: Solid tines Ø18x225mm. Adapters for tines with Ø24mm to Ø18mm. Front + rear rollers with scrapers, PTO with slipclutch. Storage stand, toolbox with tools.
Rezgéselnyelő
mazó
opciós
tractor required
45hp,
lift
cap
1050kg
(2310lbs)
50hp,
lift
cap
1300kg
(2860lbs)
®
Rezgéselnyelő
rendszer
optional
items:
Solid
tines
from
Ø5x125mm
(3/16”
x5”)
to
Ø24x225mm
(1”x9”),
Hollow
tines
from
Ø10x125mm
(3/8”x5”)
to
Ø32x225mm
(1
1/4”x
9”),
Hydraulic
quick
Köves talaj
Verti-Drain 2216 Concorde
beállítással kombinált
robosztus
rezgéselnyelő
Verti-core
1600
depth
standard items: Solid tines Ø18x225mm. Adapters for tines with Ø24mm to Ø18mm. Front + rear rollers with scrapers, PTO with slipclutch. Storage stand, toolbox
withadjustment
tools. system, Turf holddown fingers, Windrow kit, Adapters for different tine diameters.
rendszer
Erős tengely hajtja a tüsketartó karokat.Rezgéselnyelő
2

2

2

2

up to 225mm (9”)

Max. kapacitás

3728m2/h (40262sq.ft/h)
2

Verti-core 1600

optional items: Solid tines from Ø5x125mm (3/16” x5”) to Ø24x225mm (1”x9”), Hollow tines from Ø10x125mm (3/8”x5”) to Ø32x225mm (1 1/4”x 9”), Hydraulic quick
depth adjustment system, Turf holddown fingers, Windrow kit, Adapters for different tine diameters.

Ez az erős modellváltozat dombos terepre lett tervezve.

A Verti-Core egy rendkívül termelékeny és kis
karbantartási igényű gyepszellőztető gép. Az
egyszerű beállítással kombinált robosztus felépítés a Verti-Core gépet megbízhatóvá és
könnyen kezelhetővé teszi.
Speciális tüskemag terelők tartják távol a
géptől a tüskemagokat.

Az opciós hidraulikus mélységállítás
megkönnyíti a munkamélység beállítását a gépkezelő számára a traktorüléséből egy jól látható skála segítségével.

Verti-Drain® 2220
Concorde

Verti-core 2100

A manuális mélységállítással egyszerűen beállítható a kívánt munkamélység.

Erős tengely hajtja a tüsketartó karokat.

Köves talaj
esetén erős
rugót tartalmazó opciós
rezgéselnyelő
rendszer szerelhető fel.

Köves talaj
esetén erős
rugót tartalmazó opciós
rezgéselnyelő
rendszer szeA Verti-Core egy rendkívül termelékeny és kis
relhetőgép.
fel. Az
karbantartási igényű gyepszellőztető

A Verti-Core egy rendkívül termelékeny és kis
Speciális tüskemag terelők tartják távol a
karbantartási igényű gyepszellőztető gép. Az
géptől a tüskemagokat.
egyszerű beállítással kombinált robosztus felSpeciális
tüskeépítés a Verti-Core gépet megbízhatóvá és
könnyen kezelhetővéAteszi.
Verti-Core egy rendkívül termelékeny és kis

szer szerelhető fel.

Tartókarok teszik a Verti-Core gépet alkalmassá a sz

A Verti-Core sőségesen durva körülmények közötti munkavégzésr
Verti-core 2100

2100 ideális
nagy gyepmag terelők tartterületek
karbantartási igényű gyepszellőztető gép. Az
Verti-core
2100
ják távol a géptőlegyszerű
szellőztetébeállítással kombinált
robosztus
felSpeciális tüskemag terelők tartják
távol a
Tartókarok teszik a Verti-Core gépet alkalmassá a szélgéptőlaatüskemagokat.
tüskemagokat.
séhez.
építés a Verti-Core gépet megbízhatóvá
és
sőségesen durva körülmények
közötti munkavégzésre.
könnyen kezelhetővé teszi.

géptől a tüskemagokat.

Verti-Core® 2100

Verti-core 2100

A Verti-Core 2100 ideális nagy
gyepterületek szellőztetéséhez.

12

Erős tengely hajtja a tüsketartó karokat.

egyszerű
beállítással
kombinált
robosztus felErős tengely
hajtja a tüsketartó
karokat.
építés a Verti-Core gépet megbízhatóvá és
Tartókarok
teszikegy
a Verti-Core
gépet
alkalmassáés
a szélA Verti-Core
rendkívül
termelékeny
kis
könnyen
kezelhetővé
Tartókarok
teszik
ateszi.
Verti-Core
gépet
al- Köves talaj esetén erős
karbantartási
igényű
gyepszellőztető
gép. Az
sőségesen
durva
körülmények
közötti munkavégzésre.
Erős
tengely
hajtja
a tüsketartó karokat.
egyszerű beállítással kombinált robosztus felkalmassá
a
szélsőségesen
durva
körülrugót tartalmazó opciSpeciális
tüskemag
terelők
tartják
távol
a
építés a Verti-Core gépet megbízhatóvá és
Tartókarok teszik a Verti-Core gépet alkalmassá a szélgéptől a tüskemagokat.
sőségesen
durva körülmények közötti
munkavégzésre.
könnyen
kezelhetővé
teszi.
mények közötti munkavégzésre.
ós rezgéselnyelő
rend-

Speciális tüskemag terelők
tartják távol a
Verti-core
2100

Nagyterületű, megtömörödött talajokhoz ez a Concorde
gép ideális a 2,08
méteres munkaszélességével.

rendszer
eseténszeerős
rendszer
rugótfel.
tartalrelhető
mazó opciós
rezgéselnyelő
rendszer szeErős
tengely fel.
hajtja a tüsketartó karokat.
relhető

13

Tartókarok teszik a Verti-Core gépet alkalmassá a szélsőségesen durva
körülmények közötti munkavégzésre.
A Verti-Core

2100 ideális
nagy gyepterületek
szellőztetéséhez.

A Verti-Core
2100 ideális
nagy gyepterületek
szellőztetéséhez.

A Verti-C
2100 ide
nagy gy
területe
A Ver
szellőzte
2100
séhez.
nagy
terüle
szellő
séhez

ti-Quake

12mm (0,5”)

2516

2521

1.1m (43”)

1.6m (63”)

2.1m (83”)

2.5m (98.5”)

250mm (10”)

250mm (10”)

250mm (10”)

380mm (15”)

520kg (1146lbs)

622kg 1371lbs)

690kg (1518lbs)

1729kg (3812lbs)

max.

d

tion

3825

cat 2
A Verti-Quake
eltoltan elhelyezett forgó késekkel lazítja a talajt, oldalra nyomva azt.
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Easy-Core 104 - 108 and 208

These easily manoeuvrable walkbehind aerators produce perfectly vertical aeration holes.

Easyi-Core modell 12

104

Munkaszélesség
12mm

360 mm (14”)

Model easy core
Working width

104

(0,5”)

360mm (14”)

Munkamélység

18

12mm

70 mm (3”)

108

108

520 mm (20”)
(0,5”)

520mm (20”)

30

15mm
(0.6”)
Working width
Munkamélység
max.

70 mm70mm
(3”) (3”)

173kglbs)
(380lbs)
173 kg (380

51/2hp B.&Stratton*
5,5 LE Briggs
& Stratton

5hp Honda
5 LE Honda

51/2hp Honda
5,5 LE Honda

Engine drive

ut effective aerator.
m
Motor meghajtás
Standard Hollow Tines
and improved
Standard
üreges
Tine
amounttüskék
per set
he turf.
m

non-driven

non-driven

nem hajtott

nem hajtott

Ø22x16x70mm

Ø22x16x70mm

hole spacing:
Ø22x16x70
4mm

Ø22x16x70 mm
8

Working depth max.

Easy Core
104
2043m
2550m
Capacity
(max)
Tüskék száma
tartónként
4 2/h (22064sq.ft/h)
8 2/h (27450sq.ft/h)
A = 15cm, B = 9cm
optional items: Hollow Tines: Ø16x9
1/2x70mm2or Ø22x16x70mm
Ø45x38x70mm
Easy-Core
104
-or+108
208
Easy
Core
108
208 and
/h (22064
sq.ft/h)
2550 m2/h (27450 sq.ft/h)
Kapacitás (max.)
2043or m
Solid Tines: Ø9 1/2x70mm
Ø22x70mm
A =only)
17cm,
B air-filled
6½cmtyres
Chariot-ride behind kit (for model 208
/ Special

width
2780m
(30024sq.ft/h)
8 2/hWorking
Working depth

A tolókaros Easy-Core sorozat
3 modellváltozatból áll. Ez egy
egyszerű, de hatékony gyepszellőztető. A talajtömörödés
megAn optional
szüntetésekor chariot
javul a
gyökérnötransfers
the
Easy
Core
208 Ez
vekedés és a víz leszivárgása.
to a comfortable
csökkenti az elhalt növényi réride-behind
szekből összeálló
réteg mennyiaerator.
ségét, továbbáWide
elősegíti
air-filled a gyep
tyres
are
optional.
sűrű növekedését.

Weight

2780 m2/h (30024Enginesq.ft/h)

Opciós tartozékok: Üreges tüskék: Ø16x9 1/2x70 mm vagy Ø22x16x70 mm vagy Ø45x38x70 mm
Tömör tüskék: Ø9 1/2x70 mm vagy Ø22x70 mm
Kapcsolt ráülős készlet (csak a 208-as modellhez) / Speciális levegős gumiabroncsok

Easy-Core 104 - 108 és 208

Tractor required
Traktorteljesítmény
3-point connection

driven
8

Easy-Core
- 108
and 208
Easy-Core 104
- 108104
and
208

360mm (14”)

520mm (20”)

520mm (20”)

70mm (3”)

70mm (3”)

70mm (3”)

157kg (345lbs)

173kg (380lbs)

5hp Honda

51/2hp Honda

Number of blades

104

108

520mm
(20”) thickness
Blade
Kapacitás
(max.)
70mm (3”)

360mm (14”)
70mm (3”)

Weight

118kg (260lbs)

Engine

51/2hp B.&Stratton*

Engine drive

non-driven

Standard Hollow Tines

Ø22x16x70mm

Tine amount per set

4

2

non-driven

driven

Ø22x16x70mm

Ø22x16x70mm

8

8

250 mm (10”)1.6m (63”)

/h (22064sq.ft/h)
250mm2043m(10”)

520 kg (1146 lbs)
Capacity (max)

1,6 m (63”) 2516

Working depth max.

2,1 m (83”)

Tractor required

3-point connection

250 mm (10”)2.1m (83”)
Capacity (max)

Number of blades

157kg (345lbs)

5hp Honda
Kések
száma
non-driven

Engine drive

non-driven
Ø22x16x70mm

Ø22x16x70mm

Tine amount per set

4

8

Capacity (max)

2043m2/h (22064sq.ft/h)

2550m2/h (27450sq.ft/h)

2510

2.1

250m

520kg (1146lbs)

622kg 1371lbs)

30hp, lift cap. 750kg (1650lbs)

cat 1 and 2

cat 1 and 2

1510m2/h (16308sq.ft/h)

2400m2/h (25920sq.ft/h)

12

18

3150m2/h

12mm (0,5”)(15”)
380mm

12m

1729 kg (3812 lbs)
12mm (0,5”)

520kg (1146lbs)

622kg 1371lbs)

690kg (1518lbs)

1729kg (3812lbs)

cat 1 and 2

cat 1 and 2

cat 1 and 2

cat 2

25 LE, em.
kap.
30 LE, em.
kap.
35 LE, em.
kap.
80 LE, em. kap.
25hp, lift cap. 650kg (1430lbs)
30hp,
lift208
cap. 750kg (1650lbs)
35hp, lift cap. 850kg (1870lbs) 80hp, lift cap. 2000kg (4409lb
104 - 108
and
650 kg (1430 lbs) Easy-Core
750
kg (1650
lbs)
850 kg (1870 lbs)
2000 kg (4409 lbs)
aeration
V E R T I - Q U A K E : 2L I N E A R A E R ATO R S - 2D R I V E N
aeration
1510m2/h (16308sq.ft/h)
2400m /h (25920sq.ft/h)
3150m /h (34020sq.ft/h)
3780m2/h (40688sq.ft/h)
1. és 2. kategória
1. és 2. kategória
1. és 2. kategória
2. kategória
12

208

The Verti-Quake decompacts the soil via rotating off-set blades, shattering it laterally.

18

Model Verti-Quake

2510

2516

24

2521

3825

30

2
1510 m2/h12mm (0,5”)Working width
2400 m2/h 12mm
31501.6mm(63”)2/h 12mm (0,5”)
520mm (20”)
1.1m(0,5”)
(43”)
2.1m (83”) 3780 m /h
2.5m (98.5”)
15mm (0.6”)
70mm
(3”)
Working
depth max. sq.ft/h) 250mm (10”)
250mm
(10”)
250mm (10”)
380mm (15”)
(16308
sq.ft/h)
(25920
(34020
sq.ft/h)
(40688 sq.ft/h)

51/2hp Honda
driven

12

Ø22x16x70mm

18
3-point connection

690kg (1518lbs)

30hp, lift cap. 750kg (1650lbs)

35hp, lift cap. 850kg (1870lbs)

cat 1 and 2

24
cat 1 and 2

1510m2/h (16308sq.ft/h)

2400m2/h (25920sq.ft/h)

3150m2/h (34020sq.ft/h)

Tractor required

25hp, lift cap. 650kg (1430lbs)

Capacity (max)

Opciós tartozékok: Kultivátor kések a lazító nyílások nyitva tartásához
18

cat 1 and 2

2780m2/h (30024sq.ft/h)

Blade thickness

12mm (0,5”)

12mm (0,5”)

There are 3 models of the walk-behind Easy-Core. A simple but effective aerator.
When soil compaction is relieved, this leads to better root
growth and
improved
Optional
items:
Coulter knives for keeping the slits open; 20mm (4”) thick blade for model 2510, 2516, 2521
hole spacing:
drainage. This aids thatch control, and stimulates the density of the turf.
Easy Core 104
A = 15cm, B = 9cm
Easy Core 108 + 208
A = 17cm, B 6½cm

2516

Easy-Core 108

2521

1729kg (3812lbs)

80hp, lift cap. 2000kg (4409lbs)
30
cat 2
3780m2/h (40688sq.ft/h)

24

30

12mm (0,5”)

15mm (0.6”)

3825

An optional
chariot transfers
the Easy Core 208
to a comfortable
ride-behind
aerator.
Wide air-filled
tyres are optional.

A 104-es és a 108-as modell nem hajtott, továbbá 4 illetve 8 tüsketartó
kart tartalHogyan
működik?
Models 104, 108 are all non-driven, and contain respectively 4 and 8 tine arms,
while model 208 is driven
and contains 8 tine arms.
maz, míg a 208-as modell hajtott és 8 tüsketartó kar jellemzi. There are 3 models of the walk-behind Easy-Core. A simple but effectiveAaerator.
talaj lazítása eltoltan elhelyezett késekkel történik. A haladási sebességgel kombinált forgó mozWhen soil compaction is relieved, this leads to better root growth and improved
drainage. This aids thatch control, and stimulates the density of the turf.

14

cat

380 mm (15”)2.5m (98.5”)

Easy-Core 104 - 108 and 208

Easy-Core 108

690kg

35hp, lift cap

Optional items: Coulter knives for keeping the slits open; 20mm (4”) thick blade for model 2510, 2516, 2521

8Models 104, 108 are all non-driven, and contain respectively
Number
12 8 tine arms.
4 and 8of
tineblades
arms, while model 208 is driven and contains

optional items: Hollow Tines: Ø16x9 1/2x70mm or Ø22x16x70mm or Ø45x38x70mm
Solid Tines: Ø9 1/2x70mm or Ø22x70mm
Chariot-ride behind kit (for model 208 only) / Special air-filled tyres

2

1.6m (63”)
250mm (10”)

25hp, lift cap. 650kg (1430lbs)

Blade thickness
250mm
(10”)

690 kg (1518 lbs)

2516

1.1m (43”)

250mm (10”)

2,5 m (98,5”) 3825

2521

Weight

173kg (380lbs)
Weight
622kg2521
1371lbs)
Optional items: Coulter
knives for keeping the slits open;
20mm (4”) thick blade520kg
for(1146lbs)
model 2510, 2516,

118kg (260lbs)
51/2hp B.&Stratton*

Standard Hollow Tines

Egy opciós kocsi segítségével az Easy Core 208Easy-Core 108
as modell kényelmes
ráülős gyepszellőztető
Models 104, 108 are all non-driven, and contain respectively 4 and 8 tine arms, while model 208 is driven and contains 8 tine arms.
géppé alakítható. A széles levegős gumiabronThere are 3 models of the walk-behind Easy-Core. A simple but effective aerator.
csok opcióként rendelWhen soil compaction is relieved, this leads to better root growth and improved
hole spacing:
hetők.
drainage. This aids thatch control, and stimulates the density of the turf.
Easy Core 104
A = 15cm, B = 9cm
Easy Core 108 + 208
Lyuktávolság:
A = 17cm, B 6½cm
Easy Core 104
A = 15cm, B = 9cm
Easy Core 108 + 208
18
A = 17cm, B 6½cm
18

2

2510
3825

Working width

2780m /h (30024sq.ft/h)
250mm (10”)

2550m2/h (27450sq.ft/h)

622 kg (1371 lbs)

optional items: Hollow Tines: Ø16x9 1/2x70mm or Ø22x16x70mm or Ø45x38x70mm
Solid Tines: Ø9 1/2x70mm or Ø22x70mm
Chariot-ride behind kit (for model 208 only) / Special air-filled tyres

Weight

hajtott
e a s y- c o r e : V e rt i c a l a e r ato r s3-pontos
- s e l f - p rcsatlaopelleD
Capacity (max)
Ø22x16x70mm
kozás
These easily manoeuvrable walkbehind aerators produce perfectly vertical
aeration holes.
Ø22x16x70 mm
Model easy core

Working width

250 mm (10”)1.1m (43”)

Súly

Thesearms.
easily manoeuvrable walkbehind aerators produce perfectly vertical aeration holes.
8 tine arms, while model 208 is driven and contains 8 tine

Engine
Motor

The Verti-Quake decompacts the soil via rotating off-set blades, shattering it la

Working depth

Munkaszélesség
Model Verti-Quake1,1 m (43”) 2510

208

157kg (345lbs)
157 kg (345
lbs)

These easily manoeuvrable walkbehind aerators produce perfectly vertical aeration holes.

Model
easy core
208 shattering
Model Verti-Quake
The Verti-Quake
decompacts
the soil104via rotating
Verti-Quake
modell
2510
2516108off-set blades,
2521 it laterally.

520mm (20”)

70 mm (3”)

118 kg 118kg
(260(260lbs)
lbs)

3780m2/h (40688sq.ft/h)

520 mm
(20”)
12mm
(0,5”)

Working depth
70mm (3”)
: Coulter knives for keeping
the slits open; 20mm 70mm
(4”)(3”)
thick blade for model 2510,
2516, 2521

SúlyWeight

24
208
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®
Verty-Quake
: vízszintes gyepszellőztetők - hajtott
80hp, lift cap. 2000kg (4409lbs)

cat 1 and 2 tolókaros gyepszellőztetők
cat 1 and
2
cat 1 and
2
Ezek a könnyen manőverezhető
tökéletesen
függőleges szellőztető
lyukakat
kée
a
s
yc
o
r
e
:
V
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rt
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r
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tion
2
2
2
These easily manoeuvrable
aerators produce perfectly
vertical
aeration holes.
peznek.
(16308sq.ft/h)
2400m
/h (25920sq.ft/h)
3150m /h (34020sq.ft/h)
1510m /hwalkbehind

des

15mm (0.6”)

2510

ional items: Coulter knives for keeping the slits open; 20mm (4”) thick blade GYEPSZELLŐZTETÉS
for model 2510, 2516, 2521

®
Easy-Core
: önjáró30hp,
függőleges
gyepszellőztetők
25hp, lift cap. 650kg (1430lbs)
lift cap. 750kg (1650lbs)
35hp, lift cap. 850kg (1870lbs)

AERA

uake decompacts the soil via rotating off-set blades, shattering it laterally.
de thickness
12mm (0,5”)
12mm (0,5”)

hole spacing:
gás hullámhatást hoz
Így a talaj oldalirányban kerül eltolásra, ami egyenletes lazítást eredEasy Corelétre.
104
A = 15cm, B = 9cm
108 + 208munkamélységig a felszíni növényzet károsítása nélkül.
ményez a felszíntőlEasyaCore
teljes
A = 17cm, B 6½cm

An optional
chariot transfers
the Easy Core 208
to a comfortable
ride-behind
aerator.
Wide air-filled
tyres are optional.
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Keeping the surfaces of sports turf open and able to breathe is the prime function of the Verti-Knife, Level-Spike
and Multi-Spike systems.

Spikers:
vízszintes
gyepszellőztetők
- nem hajtott
Model
Multi-spike
level-spike
level-spike
Verti-knife
Verti-knife
1200

1700

2200

1600

Verti-Knife 1600
Opció 150 mm (6") munkamélység

2500

Working width

1.35m (53”) és a Multi-Spike
1.8m (71”) rendszerek
2.4melsődleges
(94”)
1.6m (63”)
2.5m (98”)
A Verti-Knife, a Level-Spike
funkciója
a sportpályák felületének
nyitva
road width
1.45m (57”)
1.86m (73”)
2.47m (97”)
2.0m (79”)
2.82m (111”)
tartása, így a talaj képes szellőzni.
Weight

Verti-Knife 1600

398kg (877lbs)

tractor required Modell

410kg (904lbs)

Multi-Spike
1200
Min. 18hp

Munkaszélesség

1,35 mm (53”)

504kg (1111lbs)

350kg (772lbs)

2242kg (4943lbs)

Level-Spike
1700Min. 45hp
Multi-Spike 2200 Min.
Verti-Knife
1600
Verti-Knife
2500
Min.
35hp
25hp
Min. 80hp
The
double axle
with(98”)
discs
surface
intense 1,6 mm
deep(63”)
1,8 mm (71”)
2,4 mm (94”)
2,5 mm
aeration
surface
aeration
intense surface aeration.
aeration

Munkamélység
1,45 mm (57”)
1,86 mm (73”)
2,47 mm (97”)
2,0 mm (79”)
Working depth max.
up to 250mm (10”)
up to 250mm (10”)
up to 250mm (10”)
40mm(1.6”) 40mm(1.6”) 25-150mm (1”-6”)
Súly
number of mounting
discs

3989 kg (877 lbs)

standard Traktorteljesítmény
supplied with
36 truckster
knives
Min.
18+LE

rear roller

3-pontos
knives/coring tines
number
csatlakozás

36/154

- Deep Slit knives

36/154

Kapacitás (max.)

- Fine Slit knives

Kések száma

- Twisted Deep Slit knives

Késvastagság

optional items:

16 504 kg (111 lbs)
15

30350 kg (772
6 lbs)

2,82 mm (111”)

80mm (3.2”)

2242 kg (4943 lbs)

48 deep slitMin.
knives
+ saxles
72rdiscs
on
s p idiscs
ker
: l ifor
n intense
e a25
r a
s nMin.
o2naxles,
D rLE
iVen
35 LE 64 deep slit knives
Min. 45 LE
Min.
LEe r ato
80
aeration + rear roller
35mm slit distance
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A Verti-Knife géppel különböző átméVerti-Knife 1600 a e r a t i o n
rőjű tárcsákkal és konfigurációkkal le-

9

48/ 72

36
truckster kés +
192/192
hátsó henger

264/264

36/154

48/ 72

64/196

12

64/196

16

15

30

80 mm (3.2”)

6

tárcsák + tengelyek
72 tárcsa 2 ten48 mélyvágó kés 360/360
64 mélyvágó kés
mélyszellőztetésgelyen 35 mm-es
48/ 72
64/196
s p i k e r s : l i n e a r ahez
e r ato
r s henger
n o n D r i V e n távolság
+ hátsó

A Verti-Knife géppel különböző
átmérőjű tárcsákkal és konfigurációkkal lehet elvégezni a talaj szellőztetését 150 mm-es mélységig.
Ezzel elősegíthető a levegő, a víz és
The aVerti-Knife
round
discs
tápanyagok runs
áramlása
a kritikus
of different
diameters and
gyökérzónában.
confiEnnek
gurations
through radikálisan
the soil,
eredményeként
up to
a depth ofa150mm.
megnövekedik
gyökérzet The
sűrűsémovement
a ege
r aés
t i omélysége.
n of air, water and

aeration

nutrients is encouraged
throughout the critical root
zone area. This results in vastly
improved root density and
a e r a t i o n rooting depth.

s p i k e r54/108
sStandard/
: l i n e a r a e r ato
rStandard/
s n o n D r i V e96/192
n Keeping
a e rturf
a topen
i o nand able to breathe is the prime function of the Verti-Knife, Level-Spike
72/144
the surfaces of sports
Standard/
and Multi-Spike systems.

Maximum
Maximum
Maximum
+ of sports turf open and able
Wheelkit+
Keepingwheelkit
the surfaces
to breathe is the prime function
of the Verti-Knife, Level-Spike
and Multi-Spike systems.

- Truckster kések

weight transfer system

36/154

rear roller + weight transfer system

48/72

64/196

deep aeration axle set

Kettős tárcsatengely a talajfelszín
intenzív szellőztetéséhez

Multi-Spike 1200, level-Spike 1700 + 2200

- Mélyvágó kések

36/154

48/72

64/196

- Finomvágó kések

192/192

264/264

360/360

The MultiSpike and
- Csavart mélyvágó
A nehéz Verti-Knife
Level-Spike
36/154
48/72
64/196
kések
2500-as modell ideális
slit the soil
nagy+
gyepterületek
Multi-Spike 1200, level-Spike 1700
2200 szelwith
different
lőztetésének gyors el- Üreges tüskék
54/108
72/144
96/192
végzésére,
még abban
size knife
az esetben is, ha kövek /
Kerékkészlet + mélykerékkészlet + súlyátoptions. By
sziklák vannak a talajOpciós tartozékok:
hátsó henger + súlyáthelyező rendszer
szellőztető tengelyhelyező rendszer
ban, mivel a tárcsák
locking
the
készlet
nem hajlamosak a sérürear roller the lésekre miközben áthaladnak a köveken.
maximum
Multi-Spike 1200, Level-Spike 1700 + 2200
stones.
Multi-Spike 1200, level-Spike 1700
+
2200
depth is
being set.
A Multi-Spike és a Level-Spike különféle késméret-opciók-

Multi-Spike 1200, level-Spike 1700 + 2200

kal vágja fel a talajt. A hátsó henger rögzítésével állítható
be a maximális munkamélység. A Multi-Spike 1200 támasztókerekekkel szerelhető fel szállításhoz (lásd a fotót balra
fent). Ebben a konfigurációban a Multi-Spike gyakorlatilag
four
knife sizes amely
+ spoon tines
bármely prémium fűnyíró traktorral
működtethető,
The Multi-Spike 1200 can be utilised
Max. working depth Thickness
alap hidraulikus
térfogatárammal
és visszafolyó ági hidrauwith a wheel
bogy for transport
(photo
Deep
Slit Knife
250mm
5mm
above left).
In this configuration
lika csatlakozóval
vanthe
felszerelve.
Truckster Knife
200mm
3mm
Multi-Spike can be used in conjunction
Slit Knife
with virtually any prime mover
Négywhich
késméret +Fine
kanál
tüskék
Twisted
Deep Slit Knife
has basic flow and return hydraulics.
Max.Hollow
munkamélység
Tine
Mélyvágó kés

Truckster kés
Finomvágó kés
Csavart mélyvágó kés

100mm
250mm
Vastagság
125mm

250
mm
5 mm
Twisted Deep Slit knives are designed in a twisted form
that a more aggressive
slicing job can be done.
200 so
mm
3 mm

100 mm

3 mm

The
optional
250
mm weight
5 mm
transfer system
Üreges tüske
125 mm
26 mm
ensures that the
A csavart mélyvágó késekkel agresszívebb
szeletelő
hatás érhető el.
weight of
the tractor
20
is transferred on to
the knives in hard soil
16
conditions..
20

3mm
5mm
26mm Ø

20

The optional bogy wheel kit
ensures that small tractors or
vehicles
can operate
Kettősutility
tárcsatengely
a talajfelszín
intenthe
Verti-Knife
1600.
zív szellőztetéséhez

Az opciós súly áthelyező
Position 2
rendszer biztosítja, hogy a
Deep Aeration
traktor súlya átkerül a késekWorking depth
re kötött talajokon.

Disc diameter
Disc thickness
Number of discs
Opciós üreges tüske
Disc Spacing

3 FUNKCIÓ
Opció 150 mm
(6") munkamélység

1-es pozíció
A talajfelszín szellőztetése
Munkamélység
Tárcsaátmérő
Tárcsavastagság
Tárcsák száma
Tárcsatávolság

10-40mm
200mm
3mm
15
100mm

A 15 mini tárcsa (max. 40
mm-es munkamélység) ideálisan használható, amikor
a gyökerek nem nyúlnak
mélyre, és amikor fontos a
felszín minimális mozgatása.

Munkamélység
Tárcsaátmérő
Tárcsavastagság
Tárcsák száma
Tárcsatávolság

40mm
200mm
3mm
30
50mm

A 30 mini tárcsából álló kazetta 40 mm-es maximális
mélységre állítható be nagyon intenzív szellőztetéshez. A tárcsatávolság mindössze 50 mm.

A nehéz Verti-Knife 2500-as modell
ideális nagy gyepterületek szellőztetésének gyors elvégzésére, még
25-150mm
Six discs with a large diameter
abbanof 450mm,
az esetben
is, ha kövek /
450mm
at 300mm spacings,
4mm sziklák
penetrate
up to 150mm.
vannaktheasoil
talajban,
mivel a
6
Disc spacing is 300mm.
tárcsák nem hajlamosak a sérülé300mm
sekre miközben áthaladnak a köveken.

A különfé

25-150mm
450mm
4mm
6
300mm

6 db nagy, 450 mm átmérőjű
tárcsa 300 mm-es távolsággal akár 150 mm-es mélységig képes elvégezni a talaj
szellőztetését.
A tárcsatávolság 300 mm.

The optional bogy wheel kit
ensures that small tractors or
utility vehicles can operate
the Verti-Knife 1600.

3-as pozíció
Mélyszellőztetés
Munkamélység
Tárcsaátmérő
Tárcsavastagság
Tárcsák száma
Tárcsatávolság

3 FUNKCIÓ
A Verti-Knife gépnek 3 alapfunkciója és pozíciója van.
A különféle tengelyek és tárcsák átcserélésével:
1-es pozíció: A talajfelszín szellőztetése

Az opciós támasztóMunkamélység
kerék készlettel
biztosítható, hogy kis
Tárcsaátmérő
traktorokkal, vagy
quadokkal is műTárcsavastagság
ködtethető
a VertiKnife 1600.

Tárcsák száma

Tárcsatávolság

Position 1
A 15 mini tárcsa (max. 40
Intense Surface Aeration

10-40 mm

200
mmdepth
Working

Disc diameter
3
mm
Disc
thickness
Number of discs
15Spacing
Disc

100 mm

Position 2

mm-es munkamélység)
ideáliA cassette of 30 minidiscs
can
be adjusted to a working
depth
san használható,
amikor
a
up to 40mm,
gyökerek
nem
nyúlnak
mélyfor very
intense
aerification.
Disc spacing
is only 50mm.
re, és amikor
fontos
a felszín
minimális mozgatása.

40mm
200mm
3mm
30
50mm

2-es pozíció: A talajfelszín
intenzív szellőzése
Deep Aeration
Munkamélység

Working depth
40
mm
Disc diameter

Tárcsaátmérő

Disc thickness
200
mm
Number of discs

Tárcsák
száma
Kettős
tárcsatengely
a
talajfelszín
Tárcsatávolság
intenzív szellőztetéséhez

40mm 1600. A cassette of 30 minidiscs can
200mm
be adjusted to a working depth
3mm
up to 40mm,
30
for very intense aerification.
2500
50mm Verti-Knife
Disc spacing
is only 50mm.

The Verti-Knife runs round discs
of different diameters and
configurations through the soil,
up to a depth of 150mm. The
movement of air, water and
nutrients is encouraged
throughout the critical root
zone area. This results in vastly
improved root density and
rooting depth.
A Verti-K

2-es pozíció
A talajfelszín intenzív szellőzése

Tárcsavastagság

Az opciós támasztókerék készlettel biz-

for

A Verti-Knife gépnek 3 alapfunkciója és pozíciója van.
A különféle tengelyek és tárcsák átcserélésével:

Verti-Knife 2500

Position 1
tosítható, hogy kis traktorokkal, vagy
Intense Surface Aeration
quadokkal is működtethető a Verti-Knife

Working depth
Disc diameter
Disc thickness
Number of discs
Disc Spacing

het elvégezni a talaj szellőztetését 150
mm-es mélységig. Ezzel elősegíthető
a levegő, a víz és a tápanyagok áramlása a kritikus gyökérzónában.
Ennek eredményeként radikálisan
The double axle with discs
megnövekedik a gyökérzet sűrűsége
intense surface aeration.
és mélysége.

Verti-Knife 1600

Keeping the surfaces of sports turf open and able to breathe is the prime function of the Verti-Knife, Level-Spike

Akár 250 mm (10”)Standard/Maximum
Akár 250 mm (10”)
Akár 250 mmand
(10”)
Akár
250 mm (10”)
Multi-Spike
systems.
Standard/Maximum
Standard/Maximum

- Truckster knives

- Hollow Coring tine

410
12 kg (904 lbs)

for

GYEPSZELLŐZTETÉS

ÉLŐFÜVES
Verti-Knife 1600

AERATION

GYEPSZELLŐZTETÉS
aeration

s p i k e r s : l i n e a r a e r ato r s n o n D r i V e n

gyepszellőztetés

Disc Spacing
3
mm

30
50 mm

25-150mm
450mm
4mm
6
300mm

1-es poz
A talajfel

Munkamé
Tárcsaátm
Tárcsavas
Tárcsák sz
Tárcsatáv

2-es poz
A talajfe

Munkamé
Tárcsaátm
Tárcsavas
Tárcsák s
Tárcsatáv

3-as poz
Mélyszel

Munkamé
Tárcsaátm
Tárcsavas
Tárcsák s
Tárcsatáv

Six discs with a large diameter

A 30 ofmini
tárcsából
álló
450mm,
at 300mm spacings,
the soilmaximális
up to 150mm.
kazettapenetrate
40 mm-es
Disc spacing is 300mm.
mélységre állítható be nagyon intenzív szellőztetéshez.
A tárcsatávolság mindössze
50 mm.

3-as pozíció: Mélyszellőztetés

Munkamélység
25-150 mm
6 db nagy, 450 mm átmérőjű
The heavy Verti-Knife
model
2500
is
ideal
to aerate
large 300
turf areas.
mm-es távolsággal
Tárcsaátmérő
450
mm quicklytárcsa
akár 150 mm-es mélységig
Tárcsavastagság
4 mm
képes elvégezni a talaj szelTárcsák száma
6
lőztetését.
A tárcsatávolság 300 mm.
Tárcsatávolság
300 mm
A nehéz Verti-Knife
2500-as modell ideális
nagy gyepterületek szellőztetésének gyors el17
végzésére, még abban
az esetben is, ha kövek /
sziklák vannak a talajban, mivel a tárcsák
nem hajlamosak a sérülésekre miközben áthaladnak a köveken.
stones.

Az opciós
kerék ké
tosíthat
traktor
quado
ködtethe
K

Verti-Knife 2500Verti-Knife 2500
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1204

Selfpropelled

towed
version

for
Cushman
Turf
Truckster

Rink 1003/1005

1205

for John
3-point
towed
towed
towed
towed
towed
Deere
hitch
version
version
version
version
version
Progator/
version
Toro
The Rink brush
topdressers
most
accurately
the material
“shoots”
the material
with
force
between
the grass
blades.with force between the grass blades.
Workman “shoots”

D e r sr i n k B r u s h s p r e a D e r s

urately

topdressing

r
ei nakmodel
DModel
ss (37”)
Berr
u0.95m
hsp950
s 0.95m
p r(37”)
etB950
aD
e(71”)
rs
1.80m
tyrVehicle
spreading
width

rink

1005

walk-in-front

1010
pulled

topdressing
FELÜLSZÓRÁS

topdressing

t (55”)
o p1520
d2.0m
r e(79”)s s1622
i n2.0mg(79”) 3045
utility1.80m
Vehicle
(71”)model 1.50m (59”)1005
1.50m (59”)1010
(71”) 1210
1.40m
1210
1520
1622 1.80m3045
1204
1205

4 The accurately
1205
Rink
brush 0.3
topdressers
most
accurately
“shoots”
the 0.3
material
with
force
the
grass blades.
most
the
material
with
thebetween
grass
spreading
to“shoots”
10mm
0.3 to 10mm
0.3 to 10mm
0.3
to 10mmforce
to between
10mm
0.3 to 10mm
0.3 to 10mm blades.
0.3 to 40mm
0.3 to 40mm
Self-

towed

Rink kefés szórógépek
for

for John

3-point

towed

towed

towed

0.3 to 40mm towed
towed

thickness
for Johnsp950 3-point
towed
towed 1010
utility Vehicle
model
propelled
version
Cushman
Deere
hitch towed version
version
version
version
version
Model
tB950 towed
1005
1210 towed
1520
1622
3045
Vehicle
model
1010
1210
1520 370kg
1622950kg t3045
r
i
nutility
k walk-in-front
Bru
s hpulleds190kg
p1005
r1204
e a300kg
D e1205
r s300kg Progator/
o1062kg
p d r e 1950kg
ssing
an rink
Deere
hitch
version
version
version
version
Turf
Weight
280kg
200kg versionversion
270kg
1204
1205
Toro (440lbs)
Progator/
version (418lbs)
(616lbs)
(660lbs)Truckster
(660lbs) 3-point
(594lbs) towed(814lbs) towed(2090lbs) towed(2341lbs) towed(4290lbs)
towed felülszórók
for
for John
towed
A RinkSelfkefehengeres
a legpontosabban
Workman és nagy erővel „lövik” a szóróanyagot a fűlevelek közé.

Rink
topdressers
accurately
“shoots”
the
material with
force
between
grass
blades.
er The
Toro brush
3 version0.33mmost
3 Cushman
3 version
3 version
propelled
version 2.0mthe
hopper
0.33mJohn
1.0m3 Deere
1.0m3 hitchtowed
0.75m3 version0.75m
1.0m3 towed
2.2m3 version 4.5m3
for
for
3-point
towed
towed
towed
spreading
0.95m (37”) TB950
0.95mTurf
(37”)
1.80m
(71”)
1.80m (71”)
1.50m (59”)
1.50m (59”)
1.80m (71”)
1.40m (55”)
2.0m (79”)
Workman
Progator/
capacity
SP950
utility Vehicle
model version

felülszórás
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Rink 1003/1005
Rink 1003/1005

Ezek a kis súlyú Rink gépek könnyen csatlakoztathatók számos különféle járműhöz.

2.0m (79”)

Model
tB950 hitch
1005
1010
1622
3045
Rinksp950
Cushman
Deere
version
version 1210
version1520
version
Truckster 1204 version
Toro
level width
tolóvonta1005 2.0m1010
1210
1520
1622
3045
71”) rink
1.80mmodell
(71”)
1.50m
(59”)pulled
1.50m
(59”)
1.80m1205
(71”)1205 1.40m (55”)
(79”)
2.0m
(79”)
1204 Workman
walk-in-front
Turf
Progator/
version
spreading
0.3 to 10mm tott
0.3 to 10mm
0.3 to 10mm
0.3 to 10mm
0.3 to 10mm
0.3 to 10mm
0.3 to 10mm
0.3 to 40mm
0.3 to 40mm
0.3 to 40mm
karos
tractor size

self-propelled

Any pull

25hp +:

20hp +:

20hp+:

25hp+:

35hp +:

3

3

3

3

3

3

3

3

0.75m
0.75m
1.0m3 (71”) 0.75m2.0m
4.5m 20hp+:
3
3
3
3
hopper 1.0m
0.33m3 (37”)
0.75m+:3 2.2m
1.0m
2.0m
2.2m
szélesség
(37”)
(59”)
(59”)20hp
(71”)
(55”)the
(79”)4.5m
tractor0.33m
size3
self-propelled
Any1.0m
pull3 (71”) 1.0m
25hp
25hp+:
35hp3 +: (79”) 65hp +:
The Rink brush
topdressers most
accurately
“shoots”
the+:
material
with
force between
grass blades.
capacity
spreading
0.3 to 10mm
0.3 to 10mm vehicle
0.3 to 10mm Model
0.3 to 10mm
0.3 to 10mm utility Vehicle
0.3 model
to 10mm 10050.3 to 1010
10mm 1210
0.3 to 40mm
0.3
to 40mm3045 0.3 to 40mm
engine
sp950
1622
acting
hydraulic0,3
valve
and min.0,3
oil supply
Rétegvas- 0,36.5hp
- 10
0,3 - 10
0,3
- 10 tB950
0,3 - 1204
10
0,3 - 10
- 10
- 1520
10
- 10 of: 0,3 - 10
1205
walk-in-front
pulled
level
thickness
300kg
300kg
200kg 0,3 - 10 270kg
370kg
950kgdouble 0,3
1062kg
1950kg
rink
width

felülszórás
A Rink 1005 tartály kapacitása 0,75 m3

Rink 1003/1005

65hp +:

thickness
for
3-point 1.50m (59”)
towed1.80m (71”)towed1.40m (55”)towed
spreading
Truckster
0.95mSelf(37”)Toro
(37”)
1.80m for
(71”)John 1.50m (59”)
2.0m (79”) towed
2.0m (79”) towed
6.5hp
engine0.95mtowed
vehicle 1.80m (71”)
John Deere
double
acting hydraulic
valve andversion
min. oil supply of:
Cush3-pont
width 0.3 toWeight
Cushman
Deere 300kg
0mm
10mmpropelled
0.3 to 10mm
10mm
0.3
to 10mm
0.3 tohitch
40mm
0.3version
to 40mm
0.3 to 40mm
Workman
280kgversion0.3 to
190kg
300kg
200kg
270kg version
370kg
950kg version 1062kg version1950kg
Progatorvontatott
man Turf
függeszvontatott
vontatott
vontatott
Turf
version
12l/
12l/ 0.3(594lbs)
20l/ 0.3(814lbs)
25l/min@
25l/min@
40l/min@
spreading
(616lbs)
(418lbs)
(660lbs)
(660lbs)
(4290lbs)
0.3 to 10mm önjáró
0.3 to 10mm
0.3
to 10mm
0.3
to Progator/
10mm
0.3
to 10mm
0.3(440lbs)
to 10mmvontatott
to 10mmvontatott
to 40mm
0.3(2090lbs)
to 40mm
0.3 (2341lbs)
to 40mm
hoz / Toro
Truckstéses
változat
változat
változat2.0m140bar
változat
változat
1.80m (71”)
1.80m (71”) 3 változat
1.50m (59”)
1.50m
(59”)
1.80m
(71”)
1.40m
(55”)
2.0m
(79”)
(79”)
Truckster
Toro
thickness
min@120bar
min@120bar
min@140bar
140bar
175bar
3
3 Workman3
3
3
3
3
3
hopper
0.33m
0.33m
1.0m
1.0m
0.75m
0.75m
1.0m
2.0m
2.2m
4.5m3
g
300kg
200kg
270kg terhez 370kg
950kg
1950kg
változat 1062kg
Workman
hez
Weightoptional
280kg
190kg
300kg
300kg
200kg
270kg
370kg
950kg
1062kg
1950kg
capacity
items:
Auxiliary
tank
and
pump
unit
(Rink
1010,1210,
1520)
/
Own
13hp
engine
(Rink
1010,
1210,
1520)
/
4
pivoting
wheels
(Rink
1520)
s)
(660lbs)
(440lbs)
(594lbs)
(814lbs)
(2090lbs)
(2341lbs)
(4290lbs)
spreadinglevel (616lbs)
0.95mDry
(37”)
0.95m
(37”)
1.80m1005,
(71”)1010,
1.80m
1.50m
(59”)
1.50m
(59”)(814lbs)1.80m (71”)
1.40m (55”)
2.0m
(79”)
(418lbs)
(660lbs)
(440lbs)
(4290lbs)
sand
plate
(Rink
1204,
1205,
1210)
r
ito
n
k 1,80
B(71”)
r um
sh
stop1,50
r e a(594lbs)
s1,50
op
d r(79”)
em
s s i n g 2.0m
0.3 to 10mm
to
10mm
0.3
to(660lbs)
10mm
0.3
10mm
0.3
10mm
to 40mm
0.3(2090lbs)
to 40mm
40mm
Szórás�- 0.3
0,95
m
0,95
m
1,80 m
mD e r0.3
m
1,80
m
1,40 (2341lbs)
m0.3tto
2,0
2,0 m
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pulled

felülszórás

Ezek a kis súlyú Rink gépek könnyen csatlak
számos különféle járműhöz.

A Rink 1005 tartály kapacitása 0,75 m3.

Rink 1003/1005

Ezek
a kis súlyú
Rink gépek könnyen csatlakoztathatók
A Kubota RTV egyedi
készítésű
Rink
3 számos különféle járműhöz.
1003-mal, 0,4 m -es tartály kapacitással.
A Kubota RTV egyedi készítésű Rink
1003-mal, 0,4 m3-es tartály kapacitással.

tagság

mm
mm
mm
mm
mmfor12l/ for John
mm 12l/
mm
mmtowed
mm 25l/min@
mm 40l/min@
Selftowed
3-point
towed 20l/ towed
towed
towed
25l/min@
(440lbs)
(594lbs)
(814lbs)
(2090lbs)
(2341lbs)
(4290lbs)
25hp25hp+:
+:version
20hp +: 35hp
20hp+:
25hp+:version950kgversion
35hp
+: version
+:
Deere
hitch
version
version
300kgpropelled
200kg Cushman
270kg
370kg
1062kg65hp
1950kg
A Kubota RTV egyedi készítésű Rink 1003-mal, 0,4 m3-es tar20hp
+:300kg
20hp+:
+:min@120bar
65hp
+:
min@120bar
140bar
140bar
Turf
Progator/
version 370min@140bar
280
kg,
190
kg,
300
kg,
300
kg,
200
kg,
270
kg,
kg,
950
kg,
1062
kg,
1950
kg,175bar
6.5hp
engine
vehicle
(418lbs)
(660lbs)
(440lbs)3 Truckster
(814lbs)
(2090lbs)
(4290lbs)
Toro
double(594lbs)
acting
hydraulic
valve and
min.
oil
supply of:4.5m(2341lbs)
3 Súly (616lbs)
3
3(660lbs) lbs) 0.75m
3
3
3 (2090
3
kapacitással.
1.0moptional
1.0mAuxiliary
0.75m
1.0m
2.0m
2.2m
(616
lbs)
(418
lbs)
(660
lbs)
(440
lbs)
(594
lbs)
(814
lbs)
lbs) (2341
lbs) (4290 lbs)
Atály
Rink
1204 és 1205 alumíniumból
double
acting
valve
and
min.
oil
supply
of:
items:
tank and
pump(660
unit
(Rinkhydraulic
1010,1210,
1520)
/ Own
13hp
engineWorkman
(Rink
1010, 1210,
1520)
/ 4 pivoting
wheels
(Rink 1520)
3
3
3
3
3
3
hopper
0.33m3
0.33m3
1.0m3
1.0m
0.75m
0.75m
1.0m
2.0m
2.2m
4.5m3
spreading
0.95m (37”)12l/0.95m (37”)
1.80m12l/
(71”)
1.80m (71”)
1.50m (59”)
1.50m (59”)
1.80m (71”)
1.40m
(55”)
2.0m (79”) 40l/min@
2.0m (79”)
20l/
25l/min@
25l/min@
Dry sand plate (Rink
1204, 1205,31005,
készült tartállyal van felszerelve,
Tartálytéwidth 1010, 1210)
3
3 25l/min@
3
3
3
12l/m3 0,33 m12l/
20l/ 1,0 m
capacity
min@120bar
140bar
1,0 m spreading
0,75min@120bar
m3 25l/min@
0,75min@140bar
m0.33 to 10mm 40l/min@
1,0
m140bar
2,0 m
2,2 m175bar
4,5 m
0,33
A3 Rink 1204 és 1205
0.3 to 10mm
0.3 to 10mm
0.3 to 10mm
0.3 to 10mm
0.3 to 10mm
0.3 to 10mm
0.3 to 40mm
0.3 to 40mm
0.3 to 40mm
rfogat
ésalumíniumból
többcélú járművekre szerelhető.
A Kubota RTV egyedi készítésű Rink
level
thickness

FELÜLSZÓRÁS

walk-in-front

FELÜLSZÓRÁS

rink

A Rink 1005 tartály kapacitása 0,75 m .
Rink 1204/1205
többcélú járművön

tractor
size
(660lbs)
self-propelled
Any pull
Weight
280kg(660lbs)
190kg
25hp +:

A Rink 1005 tartály kapacitása 0,75 m3.

3

Ezek a kis súlyú Rink gépek könnyen csatlakoztathatók
számos különféle járműhöz.

Rink 1204/1205 többcélú járművön

min@120bar
140bar
140bar
175bar
optional items: Auxiliarymin@120bar
tank and pump unit
(Rink 1010,1210,min@140bar
1520)
/ Own 13hp engine
(Rink 1010, 1210,
1520) / 4 pivoting
wheels (Rink 1520)
Weight
280kg
190kg 25 LE
300kg
300kg
200kg
270kg
370kg 25 LE
950kg
1062kg
20
LE (440lbs)
20(594lbs)
LE
35
25hp
+:
20hp
+:
20hp+:
25hp+:
35hp +:
+: LE
Dry
sand
plate
(Rink
1204,
1205,
1005,
1010,
1210)
tractor
size
(616lbs)
(418lbs)
(660lbs)
(660lbs)
(814lbs)25hp+:
(2090lbs)65hp(2341lbs)
self-propelled
Any
pull
25hp
+:
20hp
+:
20hp+:
35hp
+:
10,1210, 1520) / Own 13hp engine (Rink 1010, 1210, 1520) / 4 pivoting wheels (Rink 1520)

készült tartállyal van Rink
felszerelve,
1204/1205

A Rink 1005 tartály kapacitása 0,75 m3.

0,4 m -es tartály kapacitással.
többcélú1003-mal,
járművön
3

A nagy, 1,8 méteres munkaszélesEzek a kis súlyú Rink gépek könnyen csatlakoztathatók
65
LE
és
65hp
+: többcélú járművekre szerelhető.
számos különféle járműhöz.
ségüknek
köszönhetően
a
hordozó
bárhopper
0.33m
0.33m
1.0m
1.0m
0.75m
0.75m
1.0m
2.0m
2.2m
4.5m
Rink 1204 és 1205 alumíniumból készült tartállyal van felszerelve, és többcélú járművekre szerelhető.
A nagy, 1,8 méteres A
munkaszéles6.5hp engine
önjáró, vehicle
kettős
működésű
hidraulika
szelep
és
minimális
olajáram
capacity
double
acting
hydraulic
valve
and
min.
oil
supply
of:
5, 1010, 1210)Trakdouble acting hydraulic valve and min. oil supply of:
milyen
járműa kerekei
fölé lógnak.
A Kubota RTV egyedi készítésű Rink
level
ségüknek köszönhetően
hordozó
6,5 LE
A nagy,
1,8 méteres
munkaszélességüknek
köszönhetően
a hordozójárművön
jármű kerekei fölé lógnak.
1003-mal,
0,4 m3-es tartály kapacitással.
torméret
vontató
+: 12 l/
+: 12 l/ 25hp +: +:
20+: l/ 20hp+:25l/min@
+: 2025hp+:
l/
+:
20 l/ 65hp +: +:40l/min@
40jármű
l/
tractor size
Rink 1204/1205
többcélú
self-propelled
Any pull
20hp
35hp
+:
12l/
12l/
20l/
25l/min@
kerekei
fölé
lógnak.
motor
A Rink 1204 és 1205 alumíniumból
vehicle
12l/ 6.5hp engine min@120bar
20l/
25l/min@
25l/min@
40l/min@
double
acting hydraulic
valve and min.
oil supply
of:
jármű12l/
min@120
min@120
min@120
min@120
min@120
min@120
min@140bar
140bar
140bar
175bar
készült tartállyal van felszerelve,
Themin@120bar
Rink
12l/
12l/
20l/
25l/min@
25l/min@
min@120bar
min@120bar
min@140bar
140bar
140bar
175bar
bar
bar min@120bar
bar
bar 40l/min@
bar
és többcélú járművekre szerelhető.
min@120bar
min@140barbar140bar
140bar
175bar
SP950
optional items: Auxiliary tank and pump unit (Rink 1010,1210, 1520) / Own 13hp engine (Rink 1010, 1210, 1520) / 4 pivoting wheels (Rink 1520)
A nagy, 1,8 méteres munkaszélesoptional items: Auxiliary tank and pump unit (Rink 1010,1210, 1520) / Own 13hp engine (Rink 1010, 1210, 1520) / 4 pivoting wheels (Rink 1520)
Opciós
tartozékok:
Kiegészítő
tartály
és1010,
szivattyú
egység
(Rink
1520)
Saját 13
lóerős motor (Rink 1010, 1210, 1520)
contains
a /(Rink
Dry
sand1520)
plate (Rink
1204,
1205,
1005,
1010, 1210)
ségüknek köszönhetően aRink
hordozó 1204/1205 többcélú járművön
Dry sand
plate
(Rink 13hp
1204,
1205,
1005,
1010,
1210)1210,
unit (Rink 1010,1210,
1520)
/ Own
engine
(Rink
/ 41010,1210,
pivoting
wheels
1520)
The
Rink
/ 4 önbeálló kerekek (Rink 1520), Száraz homok6,5hp
lemez (Rink
1204, 1205, 1005, 1010, 1210)
A Rink 1204 és 1205
járműalumíniumból
kerekei fölé lógnak.
engine,
4, 1205, 1005, 1010, 1210)
SP950
készült tartállyal van felszerelve,
and the
és többcélú járművekre szerelhető.
contains a
weight of
A nagy, 1,8 méteres munkaszélesRink SB950 tolókaros6,5hp engine,
ségüknek köszönhetően a hordozó
the machine
jármű kerekei fölé lógnak.
is
evenly
and
the
A Rink SP950 meghajtását egy 6,5
distributed
weight of
lóerős motor biztosítja, továbbá a The Rink
over 6 wheels
the machine SP950
in order to
gép súlya egyenletesen oszlik
el
a
is evenly
contains a
minimize
6 keréken a talajnyomás distributed
minimaliRink 1204 a Cushman Turf Trucksterground
Rink 1205 a John Rink
Deere
Progator-raProgator-ra
szerelveszerelve
6,5hp engine,
1204 a Cushman
Truckster1205 a John Deere
Rink
1204aaRink
Cushman
TurfTurf
TrucksterRink
1205
a John Deere
Progator-ra
szerelve
Rink
1204
Truckster-re
Rink
1205Workman-re
a (fent)
John
Deere
Progator-ra
Rink 1205
a Toro Workman-re
szerelve
re szerelve (lásd a fenti
fotót).
(fent)
és Toro
reCushman
szerelve (lásd aTurf
fenti fotót).
pressure.
zálása érdekében.
és Toroszerelve
Workman-re(jobbra).
szerelve (jobbra).
over 6 wheels
3

3

3

3

3

3

3

3

3

1950kg
(4290lbs)
3

Rink SP950 walk-in front

lk-in front

0 walk-in front

and the

in order to
weight of
minimize
the machine
Rink TB950 vontatottground
is evenly
pressure.
A Rink TB950 egy talajkerék hajtásúdistributed
felülszóró gép,
amely gyakorlatilag bármilyen járművel
overvontatható.
6 wheels
in
order
to 4 keA kefehenger és a szállítószalag meghajtásáról
minimize
rék gondoskodik (vagy opcióként 2 kerék),
állandó kiground
juttatási mennyiséget biztosítva.

re szerelve (lásd a fenti fotót).
szerelve

Rink 1010Rink

1010

Rink 1204 a Cushman Turf Trucksterre szerelve (lásd a fenti fotót).

(fent) és Toro Workman-re szerelve (jobbra).

szerelve

Rink 1010
Rink 1205 a John Deere Progator-ra szerelve

A nagy térfogatú gumiabroncsok minimalizálják a
(fent) és Toro Workman-re szerelve (jobbra).

Rink 1010

talajnyomást, a kis súlyú tartály pedig alumínium-

A nagy térfogatú
gumiabroncsok
a
ból készül,
ígysúlyú
nem rozsdásodik.
A nagy térfogatú gumiabroncsok minimalizálják a talajnyomást,
a kis
tartályminimalizálják
pedig alumíniumból
kétalajnyomást, a kis súlyú tartály pedig alumíniumA
nagy
térfogatú
gumiabroncsok
min
szül, így nem rozsdásodik.
ból készül, így nem rozsdásodik.
Rink 1010
talajnyomást, a kis súlyú tartály pedi
A nagy térfogatú gumiabroncsok minimalizálják a
ból készül, így nem rozsdásodik.
talajnyomást, a kis súlyú tartály pedig alumíniumból készül, így nem rozsdásodik.

pressure.

A Rink quaddal,
vagy többcélú
járművel kön�22 nyen működtethető.

22

18

19

19
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rink Brush spreaDers

n k B r u s h s p r e a DRink
ers

ÉLŐFÜVES SPORTPÁLYA KARBANTARTÓ GÉPEK - Gépajánlat 2018

topdressing

topdressing
kefehengeres szórógépek

Drop + DruM spreaDers

topdre

The Handspreader serves tight areas. The Easy-Spread can be loaded
Drop + DruM spreaDers
t o p dinr aeone
s s iman
n g operation, while the
Gravitációs + dobos szórógépek
2020 is ideal for spreading coarse material.
to
p d r e scan
s i be
n gloaded in a one manDrop
+ while
DruM
spreaDers
The Handspreader serves tight areas. The
Easy-Spread
operation,
the Rink

rink Brush spreaDers

Model

handspreader

h1500

easy-spread

gezheti,
míg
aEasy-Spread
Rink 2020canideális
durva
szemcsés
anyagok
Handspreader serves
areas.
beand
loaded
inManual
a one
man operation,
whilekiszórására.
the Rink
operation
towed
pulled, on tyres
Thetight
Rink 1210
hasThe
low
sides, for easy refilling
A Rink 1210-est alacsony oldalfalak jellemzik a könnyű feltöltéshez, és biztosítja a jó kilátást hátrafelé. The
h620
pulled
1000tr
1500tr
2000tr
2020 is ideal for spreading
coarse
material.
ensures the operator
has a good
rear view.
Rink
1210
RINK KEFEHENGERES SZÓRÓGÉPEK
Model
felülszórás
Working
width
0.60m(24”)
1.5m
(59”)
1.0m
(39”)
r i n k B r u s h s p r e a D e r s operation
t
o
p
d
r
e
s
s
i
n
g
Drop
+
DruM
spreaDers
Easy-spread
Easy-spread
Manual Kézi szóró
towed
pulled, on tyres
pulled, on tyres
pulled, on tyres
A száraz
A Rink 1210-est alacsony oldalfalak jellemzik a köny-

Model

handspreader
The Rink Modell
1210 has h1500
low sides, for easyeasy-spread
refilling and

easy-spread
H1500

H620
spreading
thickness
10mm
Working widthh620
0.60m(24”)
1.5m (59”) 0.3 to
1.0m(0-0.4”)
(39”)
ensures
the operator
has a good
rear
view.
pulled
1000tr
1500tr
The Dry-sand
plate
ensures
extra
accurate
spreading.

Dropnyű+feltöltéshez,
DruMésspreaDers
biztosítja a jó kilátást hátrafelé.
Rink 1210
homoklemez

r iWorking
n k Bwidth
r u s h s p r0.60m(24”)
e a D e r s 1.5m (59”)

tractor required

topdressing

pulled, on tyres

pulled, on tyres

pulle

drum spreader
handspreader
1.5m
(59”)
1
tRink
o p2.0m
dh1500
r e(79”)
s s i n g easy-s
Easy-spread
2020
pulled, PTO driven
h620
pulled
100
2000TR
dob
szóró
0-10mm
(0-0.4”)
0-10mm
(0-0.4”)

2 to 25mm

t o p d r e s s- i n g

r1.0m
i n(39”)
k B r u s h1.5m
s p(59”)
r e a D e r s2.0m (79”)

The
Rink 1210 has0-10mm
low sides,
for easy refilling
and(0-0.4”)
0-10mm
(0-0.4”)
(0-0.4”)
0-10mm
Súly
ensures the operator has a good rear view.
480kg (1058lbs)
633kg (1396lbs)
746kg (1645lbs)

Drop + DruM spreaDers

Any pull
vehicle
45hp+ 2x double
1.4m
(55”) 40hp+ 2x double acting
t o p d r acting
e s s hydraulic
i n g outlet
hydraulic valve

topdressing

50hp+ 2x double
25hp
tractor required
+ kg
DruM spreaDers
acting Drop
hydraulic
outlet
480
633 kg

-

746 kg
Handspreader
Optional
application for
finelbs)
sand +
(1058 lbs)H620
(1396 lbs)
(1645
Handspreader H620

3.25mm 50 kg (110 lbs)
(üres) The
180
Rink 1210 has low sides, for easy refilling
and kg (396 lbs)

Handspreader H620
TOPDRESSING

0.3 to 10mm (0-0.4”)

Handspreader H620

Easy-Spread 1000TR
+
Easy-Spread
1000TR
+
Easy-Spread
1500TR + 2000TR

vagy
szűk helyeken.
1500TR
+ 2000TR
Handspreader
H620
The

Rink 1210
Rink

topdressing
The Rink 1210 has low sides, for easy refilling and
ensures the operator has a good rear view.

H1500 pulled

The

Rink H1500 pulled

Drop + DruM spreaDers

Rink H1500 pulled

Rink H1500 pulled

The Dry-sand plate ensures extra accurate spreading.

Rink H1500 pulled

The Easy-Spread TR series
is a one man and tractor
operation. The large hopper is hydraulically raised
Handspreader
H620
or lowered
by powerful
The Easy-Spread
The
hydraulic
cylinders
for application
The Rink H1500 is a wheel driven spreader,
ensuring
a consistent
2000TR carries the
loading
spreading.
rate. It can be pulled by almost every vehicle.
The and
pin drum
allows different
load over 7 tyres.
The Easy-Spread
3
A
wheel
transfer
frame
kinds
of
material
to
be
spread.
The
rear
brush
option
saves
one
working
step
AThe
Rink
3045
4,5application
m.
Rink H1500
is a tartályának
wheel driven spreader,térfogata
ensuring a consistent
A Rink
H1500
egy talajkerék hajtású szórógép,
2000TR carries the
then
takes
the
weight
and
levels
the
surface.
rate. It can be pulled by almost every vehicle. The pin drum allows different
load over 7 tyres.
whenegyenletes
transporting the kijuttatási mennyiséget biztosít.
kinds of material to be spread. The rear brush option saves one working step
amely
heavy drum
load. spreader
and levels the surface.
Rink 2020

Rink 1622

Rink 1622

Rink 3045

A Rink 1622
extra széles (2
méteres munkaszélesség),
így a használatával kevesebb
fogásra van
A Rink 1622 extra
széles (2 méteres
szükség.

Rink 3045

Rink 2020 drum spreader

Rink H1500 pulled

or lowered by powerful
is a one man and tractor
hydraulic cylinders for
loading and spreading.
operation. The large hopwheel
transfer
frame
Rink A2020
drum
spreader
per is hydraulically raised
Rink
2020
dobszórógép
then takes the weight
or lowered by powerful
when transporting the
A TLT hajtású Rinkhydraulic
2020 cylinders
gépbenforegy
heavy load.

Rink H1500 pulled

The Easy-Spr
is a one man
Rink H1500 vontatott
operation. T
dob találhaper is hydrau
loading
and
spreading.
or lowered b
tó hátul, és ideálisan használható durvaszemcsés
The Easy-Spread
A wheel transfer frame
hydraulic cyl
The Rink H1500 is a wheel driven spreader, ensuring a consistent application
Easy-Spread
1000TR
+
carries the
anyagok
kiszórására.
A vontatása
csaknem
bármilyen járművel megold- 2000TR
then
takes the weight
Rink
2020
drum
spreader
Rink
2020
drum
spreader
Rink
2020
drum
spreader
rate.
It can be
pulled by
almost every
vehicle. The pin drum allows different
loading and
1500TR + 2000TR
load over 7 tyres.
transporting
the ensuring a consistent applicat
Thedriven
Easy-Spread
The Rink H1500when
is a wheel
spreader,
kinds of materialható.
to be spread.
The rear
brush option
saves oneanyagok
working step
A tüskés
henger
különféle
kiszórását
A wheel tran
The Rink H1500 is a wheel driven spreader, ensuring a consistent application
heavybyload.
rate. It can be pulled
almost
vehicle.
allows differe
and levels the surface.
2000TRevery
carries
the The pin drumthen
takes th
teszi lehetővé.
hátsó
kefével
megspórolrate. ItAz
canopciós
be pulled
by
almost
every
vehicle.
The
pin
drum
allows
different
kinds of material to be spread.
The
rear
brush
option
saves
one
working s
Rink 2020 drum spreader
load over 7 tyres.
when transp
kinds of material to be spread. The rear brush option saves one working
andstep
levels the surface.
ható egy munkafázis, és egyengeti a talajt.
heavy load.
Rink
pulled
andH1500
levels the
surface.

Rink 2020 drum spreader

munkaszélesség), így
a használatával kevesebb fogásra van
szükség.
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tály hidraulikusan emelhető és süllyeszthető erős

Finom homok + sóderRink
+
H1500
pulled
munkahengerekkel
a feltöltéshez és a szóráshoz.
vörös agyag opciós kiszóEasy-Spread 1000TR +
A keréktartó
váz 1000TR
veszi át +a terhelést
a nehéz
teher
1500TR
+ 2000TR
rása.
Easy-Spread
Rink
H1500
pulled
Finom homokhoz, sóder1500TR + 2000TR
t o p d r e s s i nszállításakor.
g
hez és vörös agyaghoz a
Az Easy-SpreEasy-Spread 1000TR +
gépet+ egy
készlettel kell fel1500TR
2000TR
ad 2000TR 7
szerelni,Easy-Spread
amely egy kefehen-1000TR +
Rink
H1500
pulled
gumikeréken
gert, egy kaparólemezt és
1500TR
+
2000TR
elválasztó
lemezt tar- The Easy-Spread TR series
osztja el a
Rinkegy
H1500
pulled
talmaz a meglévő henger is a one man and tractor
terhelést.
helyett. Ez 60 literre csök- operation. The large hopkenti a tartály kapacitását. per is hydraulically raised
The Easy-Spread TR series
TOPDRESSING

spreaDers

Handspreader H620

TOPDRESSING

tight areas.

Rink
1520 4 kisméretű
1520 4
önbeálló kerékkel
kisméretű
önbeálló
szerelhető fel.
kerékkel
szerelhető fel.
rink Brush

1000
1500TR + 2000TR 1500TR + 2000T

TOPDRESSING

A Rink 1520

ri

Any
d
t o ppull
d vehicle
r e s s i n40hp+
g for2xfin
950
kg
Optional
application
hydrau
Rink
1210 180kg (396lbs)
(2090
lbs)clay.
gravel
+ red
ensures
the operator has a good rear view.
Weight (empty)
50kg (110lbs)
950kg
(2090lbs)
Rink 1210
Optional tapplication
+
rink Brush spreaDers
t o p0.4m
d r3 e s s 0.57m
i n g3 (20.12qu.ft) 0.87mDrop
+ DruM
spreaDers
o0,57
p dm
r e3fors sfine
i nsand
g gravel
+ red
3 clay.
3
For
fine
sand,
3 (30.7qu.ft)
The
hopper capacity
100 liters
1.17m3 (41.3qu.ft)
2.0m3 (71qu.ft)
0,87 m
1,17 m
2,0 m3 gravel and red
3
gravel + red clay.
The Dry-sand plate ensures extra accurate spreading.
For fine
sand, gravel and
red clay the
The
Tartálykapacitás
100
liter
The Rink 1210 has low sides, for easy refilling and
The Dry-sand plate
ensures
extra accurate spreading. 0,4 m
Handspreader
H620
Handspreader
H620
machine
has to be equipped
Handspreader
tractor required
Any pull vehicle 40hp+ 2x double acting
45hp+The
2x double
50hp+ 2x double
25hp
(20.12
qu.ft)
(30.7
qu.ft)
(41.3
qu.ft)
(71
qu.ft)
For
fine
sand,
gravel
and
red
clay
the
ensures the operator has a good rear view.
machine has to be equipped with a kit
Rink 1210
Handspreader
The
hydraulic valve
acting hydraulic
outlet acting hydraulic outlet
consisting of a brush cylinder
machine has to be The
equipped with a kit
Handspreader
H620 is handy
consisting
brush cylinder,
40 LE + 2 db
45
LE + 2ofdba The
50 LE +scraper
2 db anda compartment plate, instead
and
H620 is handyH620 is handy
Bármilyen consisting of a brush cylinder, scraper
to accurately
compartment
the existHandspreader
Optional application
for fine sand
+
a compartment
plate,
instead of theakettős
existThe Dry-sand plate ensures extra accurate spreading.
Traktorigény
kettős
műk.
műk. plate, instead
kettős of
műk.
25 LE
to
accurately
to
accurately
Handspreader H620
vontató ing scooped cylinder. The hopper capacity
gravel + red clay.
ing
scooped
cylinder.
The
hopper
capacitying scooped cylinder. The hop
spread
H620
is
handy
hidr.
csatl
hidr.
csatl.
hidr.
csatl.
spread
spread
For fine
sand, gravel
and red clay the
Thes p r e a D e r s
then decreases to 60 liters.
rink Brush
topdressing
Drop
+ DruM
spreaDers
t o p d r e s s i nthen
g decreases to 60 liters.
thento
decreases
to 60 liters.
accurately
topdressing topdressing
machine has to be equipped with atopdressing
kit
Handspreader
The Rink 1210 has low sides, for easy refilling and
ensures the operator has a good rear view.
Rink
1210
material
on
consisting
of
a
brush
cylinder,
scraper
and
spread
H620 is handy
material on
material on
Easy-Spread
1000TR +
a compartment
plate,
instead of the existsmall pitches or
Kézi
szórógép
H620or
Easy-Spread
1000TR + 1500TR
+ 2000TR
to accurately
topdressing
The Dry-sand plate ensures extra accurate spreading.
small
pitches
or
small
pitches
ing
scooped
cylinder.
The
hopper
capacity
tight areas.
1500TR
+
2000TR
spread Rink 1520
Easy-Spread
Handspreader
H620
material
on
then
decreases to 60 liters.
tight
areas.
rendkívül
szórásra
tight
areas.kézi Handspreader
topdressing
A Rink 1520pontos
rendkívül pontos
szórásraképes.
képes.
H620
The Az Easy-Spread TR sorozat használata egyetlen
A
Handspreader
H620
szórógéppel
pontosan
small pitches or
1500TR + 2
material on
The
small pitches or
tight
areas. igényel. A nagyméretű tarszemélyt
és
traktort
Opció:
a
Rink
szórhatók
ki
a
felülszóró
anyagok
kis
területeken,
Opció: a
Easy-Spread 1000TR +
spreading thickness

Rink 1520

easy-spread

easy-spread
rink 2020
1500TR
2 to1000TR
25mm
(0-0.4”)
1.5m (59”)
2.0m (79”)
1.4m (55”)
2000tr
drum 0-10mm
spreader
operation
Manual
towed
pulled,
vontatott,
kerevontatott,
kerevontatott,
kerevontatott,
TLToperation
Weight
(empty)
Manual
towed
pulled,
on
tyres
pulled,
on
tyres
pulled,
on
tyres
pulled,
PTO
driven
50kg
(110lbs)
180kg
(396lbs)
480kg
(1058lbs)
633kg
(1396lbs)
746kg (1645lbs)
950
0.3the
to 10mm
0-10mm (0-0.4”)
0-10mm (0-0.4”)
0-10mm (0-0.4”)
3.25mm
Működtetés
vontatott
The Handspreader serves tight areas. The Easy-Spread
canpontos
be loaded in aspreading
one manthickness
operation,
while
Rink (0-0.4”) kézi2 to 25mm
extra
Working
width
0.60m(24”)
1.5m
(59”)
1.0m
The Dry-sand plate ensures extra accurate spreading.
keken
keken
keken
hajtás
A
száraz
homoklemez
extra
pontos
szórást
tesz
lehetővé.
Working
width
0.60m(24”)
1.5m
(59”)
1.0m
(39”)
1.5m
(59”)
2.0m
(79”)
1.4m
(55”)
3
3
3
3
2020 is ideal for spreading coarse material.
hopper
capacity 180kg (396lbs)
Weight (empty)
100
liters
0.4m
0.57m (20.12qu.ft)
(30.7qu.ft)
1.17m (41.3qu.ft)
2.0
50kg
(110lbs)
480kg
(1058lbs)
633kg (1396lbs)
746kg (1645lbs) 0.87m950kg
(2090lbs)
szórástspreading
tesz thickness
spreading thickness
0.3
to 10mm (0-0.4”)1,4 m
2 to
25mm
0-10mm
0.3 to 10mm
(0-0.4”)
2 to 25mm
0-10mm
(0-0.4”)
0-10mm
(0-0.4”)
0-10mm1,0
(0-0.4”)
3.25mm1,5
Munkaszélesség
0,60
m
(24”)
1,5
m
(59”)
m
(39”)
m
(59”)
2,0
m
(79”)
(55”)
3
3
3
3
3
Model
handspreader h1500
easy-spread
easy-spread
easy-spread
rink
2020
hopper capacity
100 litersrequired
0.4m
0.57m- (20.12qu.ft) Any pull
0.87m
(30.7qu.ft)
1.17m acting
(41.3qu.ft) 45hp+2.0m
(71qu.ft)
tractor
vehicle
40hp+ 2xWeight
double
2x double
50hp+ 2x double
lehetővé.
(empty)
50kg
(110lbs)
180kg
480kg (1058lbs)
633kg (1396lbs)
746kg (1645lbs)
950kg (2090lbs)
50kg (110lbs)
180kg (396lbs)
480kg (
h620
pulled
1000tr Weight (empty)
1500tr
2000tr
drum(396lbs)
spreader
0,3 - 310
mm
03 - 10
mm
(00 - 10
mm2x(00 - hydraulic
10 mm
(0hydraulic
valve
acting
outlet
acting hydraulic outlet
tractor
required
Any
pull
vehicle
40hp+
2x
double
acting
45hp+
2x
double
50hp+
double
25hp
3
3
3
2 -(30.7qu.ft)
25 mm 1.17m (41.3qu.ft)
3,25
mm
3
100Szórásvastagság
liters
0.4mPTO driven 0.57m (20.12qu.ft)
0.87m
2.0m (71qu.ft)
operation
Manual
towed
pulled, on tyreshopper capacity
pulled, on tyres
pulled,
on tyres
pulled,
capacity
0.4m
0.57m3 (2
(0-0.4”)
0.4”)
0.4”)
0.4”) 100 liters
hydraulic valve
acting
hydraulic outlet hopper
acting
hydraulic
outlet

t o pRink
d r e s 1210
sing

ers

easy-spread

is ideal for spreading coarse material.
topdressing
Drop + 2020
DruM
spreaDers
t o p d r eAzs 1000tr
s iThe
n gHandspreader
A Handspreader kézi szórógép szűkh620
helyeken használható.
Easy-Spread
feltöltését
egy
személy
is elvéserves
tight
areas.
The
Easy-Spread
pulled
1500tr
2000tr
drum
rink Brush spreaDers
t o p d rh1500
e s s i n g easy-spreadDrop
+ DruM spreaDers
to
Model
handspreader
easy-spread
easy-spread
rink 2020
2020
is ideal for spreading
coarse material.

r Rink
i n k 1210
Brush spreaDers

A Rink 3045 tartályának térfogata 4,5 m3.
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The PTO driven Rink 2020 contains a
Rink
2020
spreader
drum atdrum
the rear and is ideal
to spread
Rink 2020 drum spreader

The PTO driven Rink 2020 contains a
drum at the rear and is ideal to spread
coarse material.

Rink 2020 drum spreade

coarse material.
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The PTO driven Rink 2020 contains a
drum at the rear and is ideal to spread
coarse material.

s

vontatott

-40ft) változtatható

vontatott

)

vontatott

vontatott

felülsz

2 - 12m (6˝-40ft) változtatható

2 - 15m (6½-49ft) változtatható

2 - 15m (6½-49ft) változtatható

0.5 - 15mm (0.02-0.60”)

0.5 - 15mm (0.02-0.60”)

0.5 - 15mm (0.02-0.60”)

mm (0.02-0.60”)
500kg (1102lbs)

vontatott

500kg (1102lbs)

Féloldalra
szóró tárcsás
ÉLŐFÜVESÚJ:
SPORTPÁLYA
KARBANTARTÓ
GÉPEK szórógép
- Gépajánlat 2018

FELÜLSZÓRÁS

ÚJ: Féloldalra szóró tárcsás szórógép

1800g
320kg (704lbs)
440kg (968lbs)
(1804lbs)
Rink820kgtárcsás
szórógépek
(3960lbs)
alvázzal
alvázzal

500kg (1102lbs)

Ez az új szórástechnológia a felülszórás teljesen új módját teszi lehetővé:
• A homok nehezen hozzáférhető helyekre szórható ki.
• Nem kell behajtani a golfpályák tee és green területeire (mérettől függően) nehéz felülszóró géppel,
felülszórás
így a talaj nem károsodik.
• A golfpályák bunkerÚJ:
részei Féloldalra
ésfelülszórás
a nehezen hozzáférhető
területek is egyenletesebben
szóró tárcsás
szórógép szórhatók le.

0.8cu.m
2.0cu.m
0.55cu.m
0.55cu.m
1.2cu.m
3.8cu.m
0.8cu.m
(28cu.ft)
(70cu.ft)
(19½cu.ft)
(19½cu.ft)
(42cu.ft)
(125cu.ft)
(28cu.ft)
A Rink kefehengeres felülszórók a legpontosabban és nagy erővel „lövik” a szóróanyagot a fűlevelek közé.
25 LE felett
60LE+ egyszeres többcélú jármű hidraulika szivattyúval
25 LE felett
25 LE felett
25 LE felett
szállítással
140 bar- SZÓRÓGÉPEK
műk. szelep, vagy legalább 25 l/min
DS800 J.
RINK
TÁRCSÁS
Kettős működésű hidraulika szelep
Kettős működésű hidraulika szelep
on (2031psi)
fékszelep TLT
DS550
Deere Proés min. 25 l/min szállítás 140 barés min. 25 l/min szállítás 140 barhajtású
ADS3800
Rink kéttárcsás
felülszórógéppel
a nedves
Rink
DS550
DS1200
DS2000
Crushmangator,
Toroés száraz homok egyaránt sikeresen szórható akár 15 méteres (49ft) szélességben.
on (2031psi) DS550SP
on (2031psi)DS800
RINK
TÁRCSÁS
SZÓRÓGÉPEK
modell
húzókaros
vontatott
vontatott
vontatott
vontatott
vontatott
Turf Truck- Workman
Többcélú jármű modell
Szállítószalag
Szállítószalag
Szállítószalag
ster-hez
+ Jacobson
A Rink kéttárcsás felülszórógéppel a nedves és száraz homok egyaránt sikeresen szórható
Rink akár 15 méteres (49ft) szélességben.
XD
húzókaros vontatott
vontatott
vontatott
vontatott
vontatott
modell
Többcélú
jármű
modell
Szórásszé2 - 12m (6˝-40ft)
2 - 12m (6˝-40ft)
2 - 15m (6½-49ft)
2 - 15m (6½-49ft)
lesség
változtatható
változtatható
változtatható
változtatható
Rink
a készült első
húzóhúzókaros vontatott
vontatott
vontatott
vontatott
vontatott
modell
Szórásvasógép a RINK
piacon.
A 18 SZÓRÓGÉPEK
TÁRCSÁS
0.5 - 15 mm (0.02-0.60”)
0.5 - 15 mm (0.02-0.60”)
0.5felülszórás
- 15 mm (0.02-0.60”)
0.5
- 15
mm
(0.02-0.60”) 2 - 12m (6˝-40ft) változtatható
2 - 15m (6½-49ft) változtatható
2 - 12m
(6˝-40ft)
változtatható
2 - 15m (6½-49ft) változtatható
Szórásszélesség
tagság
nyag akár 12
méte-

DS550SP tolókaros

A Rink kéttárcsás felülszórógéppel a nedves és száraz homok egyaránt sikeresen szórható akár 15 méteres (49ft) szélességben.

500 kg

500 kg

500 kg

500 kg

820
kgmodell
Többcélú
jármű

Szórásvastagság

1800 g

0.5 - 15mm
320
kg (0.02-0.60”)440kg

0.5 - 15mm (0.02-0.60”)

lbs)
2 - lbs)
15m (6½-49ft) (968
változtatható
RINK
TÁRCSÁS
2 - 12m (6˝-40ft) változtatható
(6˝-40ft) változtathatófelülszórás
2 - 15m (6½-49ft) változtatható (704
Szórásszélesség
(1102
lbs) SZÓRÓGÉPEK
(1102
lbs)
(1102 lbs) 2 - 12m
(1102
lbs)
(1804 lbs)
(3960
lbs) 500kg (1102lbs)
500kg (1102lbs) 500kg (1102lbs)
Súly

Súly

Rink
modell

kéttárcsás felülszórógéppel a nedves és száraz homok egyaránt sikeresen szórható akár 15 méteres (49ft) szélességben.
húzókarosA Rinkvontatott
vontatott
vontatott
vontatott
vontatott
0.5 - 15mm (0.02-0.60”)
Szórásvastagság
0.5 - 15mm (0.02-0.60”)
(0.02-0.60”)
jármű modell 0.5 - 15mm
Tartálykapacitás
Tartálykapa0.55cu.m
0.55cu.m
0.8cu.m
1.2cu.m Többcélú
2.0cu.m
3.8cu.m

alvázzal

alvázzal

0.5 - 15mm (0.02-0.60”)

500kg (1102lbs)

820kg (1804lbs)

1800g
(3960lbs)

0.5 - 15mm (0.02-0.60”)
320kg (704lbs)
alvázzal

440kg (968lbs)
alvázzal

felülszórás

ÚJ: Féloldalra
0.5 - 15mm (0.02-0.60”)
2.0cu.m
0.55cu.m
0.8cu.m 0.8cu.m
0.55cu.m
1.2cu.m
3.8cu.m
0.8cu.m
(28cu.ft)
(70cu.ft)
(19½cu.ft)
(19½cu.ft)
(42cu.ft)
(125cu.ft)
(28cu.ft)
citás
(28cu.ft)
440kg
(968lbs)
önjáró,
Traktorigény
25 LE felett
60LE+ egyszeres többcélú jármű hidraulika szivattyúval
25 LE felett
25 LE felett
25 LE felett
(3960lbs) 18 LE motor
alvázzal
alvázzal
2 - 15m (6½-49ft) változtatható
2 - 12m (6˝-40ft) változtatható
2 - 12m (6˝-40ft) változtatható
2 - 15m (6½-49ft) változtatható
Szórásszélesség
60 LE+
műk. szelep, vagy legalább 25 l/min szállítással 140 barKettős
működésű
hidraulika
szelep
Kettős
működésű
hidraulika
szelep
Tartálykapacitás
0.55cu.m
0.8cu.m
2.0cu.m egyszeres
0.55cu.m
on (2031psi)
0.55cu.m
1.2cu.m
3.8cu.m többcélú
0.8cu.m
fékszelep TLT
jármű hidraulika
2 - 15m
2 - 12m (6˝-40ft) változtatható0.5 - 15mm
2 - 15m(0.02-0.60”)
(6½-49ft) változtatható
Szórásszélesség
0.5 - 15mm
(0.02-0.60”) 2 - 12m (6˝-40ft) változtatható
l/min szállítás 140 barés min. 25 l/min szállítás 140 bar0.5 -(6½-49ft)
15mmváltoztatható
(0.02-0.60”)
Szórásvastagság
0.5 - 15mm (0.02-0.60”)
(19½cu.ft)
(70cu.ft)
(19½cu.ft) és min. 25
hajtású
felett
(19½cu.ft) 25 LE (28cu.ft)
(42cu.ft)
(125cu.ft)
(28cu.ft)
on
(2031psi)
on
(2031psi)
műk.
szelep,
szivattyúval
Traktorönjáró,
0.5 - 15mm (0.02-0.60”)
- 15mm (0.02-0.60”)
Szórásvastagság
0.5 - 15mm (0.02-0.60”)
0.5 - 15mm (0.02-0.60”)
25
LE felett
60LE+ egyszeres többcélú jármű hidraulika szivattyúval
hidraulika
és
25működésű
LE felett
25
LE0.5
felett
25(968lbs)
LE felett
500kg (1102lbs) 500kg önjáró,
1800g szelep
320kg
(704lbs)
440kg
500kg (1102lbs)Traktorigény
(1102lbs) Kettős
500kg (1102lbs)
820kg (1804lbs)
Súly
Szállítószalag
Opciós
tartozékok: legalább
Szállítószalag
Szállítószalag
25l/min
l/min
szállításvagy
igény
18
LE motor
LE (1102lbs)
motor 500kg (1102lbs) 500kg (1102lbs) 820kg (1804lbs)(3960lbs)
szállítással
140 baralvázzal
alvázzal
műk.fékszelep, vagy legalább 25
1800g
320kg
(704lbs)
440kg (968lbs)
500kg (1102lbs) 18500kg
Súly
min. 25Kettős
l/min
szállítás
140
bar-on
(2031
psi)
működésű hidraulika szelep(3960lbs) Kettősalvázzal
működésű hidraulika
szelep
alvázzal
on (2031psi)
fékszelep
TLT sal 140 bar-on
(2031
psi)
szelep
TLT
Tartálykapacitás
0.55cu.m
0.8cu.m
2.0cu.m
0.55cu.m
0.55cu.m
1.2cu.m
3.8cu.m
0.8cu.m
Tartálykapacitás
0.55cu.m
0.8cu.m
és min. 251.2cu.m
l/min
szállítás
2.0cu.m
140 bar-3.8cu.m és min.
0.55cu.m
25 l/min szállítás
140 bar0.55cu.m
0.8cu.m
(19½cu.ft)
(70cu.ft) (70cu.ft) (125cu.ft)
(19½cu.ft)
(19½cu.ft)(19½cu.ft) (28cu.ft)
(42cu.ft)
(28cu.ft)
hajtású
(28cu.ft)
(19½cu.ft)
(19½cu.ft)
(42cu.ft)
(125cu.ft)
(28cu.ft)
hajtású
on (2031psi)
onhidraulika
(2031psi)
önjáró,
önjáró, Traktorigény
többcélú jármű
szivattyúval
Traktorigény
jármű
hidraulika
szivattyúval
25 LE felett
60LE+ egyszeres többcélú
Rink
(19½cu.ft)
(19½cu.ft)
(42cu.ft)
(70cu.ft)
(125cu.ft)
húzókaros
vontatott
vontatott 500kg
vontatott
vontatott
modell
500kg(28cu.ft)
(1102lbs)
1800g
500kg
(1102lbs) vontatott
(1102lbs)
500kg (1102lbs)
820kg (1804lbs)
Súly

LE felett
25 LE25felett

25 LE felett

25 LE felett

0.55cu.m
0.55cu.m
(19½cu.ft)
(19½cu.ft)
320kg (704lbs)

DS550SP tolókaros

60LE+ egyszeres
25 LE25
felett
LE felett25 LE felett

18 LE motor
legalább 25
szállítással
140 barműk. szelep,
Ez a felülszórógép a valaha készült
első húzó25l/min
l/min
szállítással
140 barműk. Szállítószalag
szelep,
vagyvagy legalább
Opciós
tartozékok:
Kettős működésű hidraulika szelep
Kettős működésű
hidraulika szelep
Szállítószalag
Szállítószalag
Opciós
tartozékok:
Szállítószalag
Szállítószalag
on (2031psi) Szállítószalag
fékszelep TLT
Kettős
működésű hidraulika
Kettős140működésű
és szelep
min. 25 l/min szállítás
baréshidraulika
min. 25 l/minszelep
szállítás 140 baron (2031psi)
fékszelephajtású
TLT
karos önjáró, tárcsás szórógép a piacon. A 18
és min. 25 l/min szállítás 140 bar-on (2031psi)
és min. 25 l/min szállításon140
bar(2031psi)
hajtású
lóerős motorjával a szóróanyag akár 12 méteon (2031psi)
Szállítószalag
Opciós tartozékok: on (2031psi)
Szállítószalag
Szállítószalag
res szélességben szórható ki.
Szállítószalag
Opciós tartozékok:
Szállítószalag
Szállítószalag
DS550SP tolókaros
Ez
a felülszórógép a valaha készült első húzóDS550SP tolókaros
Ez a felülszórógép a valaha készült első húzókaros önjáró,
tárcsás szórógép
a piacon.
A 18
karos
önjáró,
tárcsás
szórógép
a piacon. A 18
lóerős motorjávala
a szóróanyag
akár 12kémétea felülszórógép
valaha
DS550SP tolókaros
Ez Ez
a felülszórógép
a valaha
elsőszórható
húzólóerős
motorjával
reskészült
szélességben
ki.a szóróanyag akár 12 métekaros önjáró, tárcsás szórógép
a piacon. A 18 szórható ki.
res szélességben

18 LE motor

szóró tárcsás szórógép

DS550SP tolókaros

szült első húzókaros önjáró,
tárcsás szórógép a piacon. A 18
lóerős motorjával a szóróanyag
akár 12 méteres szélességben
szórható ki.

FELÜLSZÓRÁS

ó ki.

felülszórás

lóerős motorjával a szóróanyag akár 12 méteres szélességben szórható ki.

szórógépek - vontatott

Ez az új szórástechnológia a felülszórás teljesen új módját teszi lehetővé:

- A homok nehezen hozzáférhető helyekre szórható ki.
- Nem kell behajtani a golfpályák tee és green területeire (mérettől függően) nehéz felülszóró géppel, így a talaj nem káros
- A golfpályák bunker részei és a nehezen hozzáférhető területek is egyenletesebben szórhatók le.

Tárcsás szórógépek - vontatott

Tárcsás szórógépek - vontatott

Tárcsás
szórógépek
Ezek a tárcsás szórógépek 0,55, 0,8 és 1,2 m3-es tartállyal (vízszintesen) rendelhetők.
Az adagoló
szállítószalag
és a szórótárcsák
működtetése
Tárcsás
szórógépek
- vontatotta traktor üléséből végezhető.

Tárcsás szórógépek - vontatott

Opció:
Egy elektromos
vezérlőpanel
helyezhető el a
vezetőülésnél,
amellyel a szállítószalag és a
szórótárcsa fordulatszáma
szabályozható.

Ezek a tárcsás szórógépek 0,55, 0,8 és 1,2 m3-es tartállyal (vízszintesen) rendelhetők. Az adagoló szállítószalag és a szórótárcsák működtetése a traktor
üléséből végezhető.

Opció:
Egy elektromos
vezérlőpanel
helyezhető el a
vezetőülésnél,
amellyel a szállítószalag és a
szórótárcsa fordulatszáma
szabályozható.
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k 0,55, 0,8 és 1,2 m3-es tartállyal (vízszintesen) renEzekés
a tárcsás
szórógépek 0,55, 0,8
és 1,2 m -es tartállyal
ítószalag
a szórótárcsák
működtetése
a (vízszintesen)
traktor ren3

delhetők. Az adagoló szállítószalag és a szórótárcsák működtetése a traktor
üléséből végezhető.
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Opció:
Egy elektromos
vezérlőpanel
helyezhető el a
vezetőülésnél,
amellyel a szállítószalag és a
szórótárcsa fordulatszáma
szabályozható.

Opció: Egy elektromos vezérlőpanel
Opció:
helyezhető el a vezetőülésnél,
amellyel
Egy elektromos
vezérlőpanel
a szállítószalag és a szórótárcsa
forduhelyezhető el a
vezetőülésnél,
latszáma szabályozható.

A terelőlemez néAz új féloldalas szórógép Az
képes
új féloldalas s
néhány
perc alatt
hány
perc
gép
képes csak
csak
az
egyik
oldalra,
vagy
a
gép
- A homok nehezen hozzáférhető helyekre szórható ki.
alatt beállít- Nem kell behajtani a golfpályák tee és green területeire
(mérettől
függően) nehéz felülszóró géppel, így a talaj nem károsodik.
egyik oldalra, vag
beállítható.
mögé
szórni. A terelőlemez
minA golfpályák bunkerteljesen
részei és a nehezen
hozzáférhető
területek
is egyenletesebben szórhatók
le.
Ez az új szórástechnológia a- felülszórás
új módját
teszi
lehetővé:
ható.
gép mögé szórni
den kívánt szórási pozícióba
relőlemez minde
- A homok nehezen hozzáférhető helyekre szórható ki.
A terelőlemez
Az új féloldalas szóróvánt szórási pozí
szórásszélesség
néhány perc
gép képes
az
- Nem kell behajtani a golfpályák tee és green területeire (mérettől
függően) nehéz felülszóróbeállítható.
géppel,
ígycsak
aA
talaj
nem károsodik.
alatt beállítbeállítható. A szó
egyik oldalra, vagy a
- A golfpályák bunker részei és a nehezen hozzáférhető területekható.
is egyenletesebben szórhatók
gépamögé
szórni. A teés le.
szóróanyag-vastagság
szélesség és a s
relőlemez minden kívánt szórási pozícióba
anyag-vastagság
hidraulikus
szabályozókkal
beállítható. A szórásszélesség és a szóróraulikus szabályo
Opció:
állíthatóhid-be a tökéletes
anyag-vastagság
kal
állítható be a
A
terelőlemez
Az
új
féloldalas
szóróEgy elektromos
raulikus szabályozókkal állítható
be a tökévezérlőpanel
szórási
eredmények
érnéhány perc
letes
szórási ere
gép
képes
csak
az
letes szórási eredméhelyezhető el a
alatt beállítnyek érdekében.
A fél- oldalra, vagy
egyik
nyekaérdekében.
vezetőülésnél,
dekében.
A
féloldalas
oldalas szórótárcsaamellyel a szál- ható.
gép mögé szórni.
A te- szórótárc
oldalas
készlet rozsdamentes
A féloldalas szórótárcsaA készlet
könnyen
beszerellítószalag
és a beszerelszórótárcsa-készlet
rozsféloldalas szórótárcsa
készlet könnyen
acél
tárcsabordákkal
relőlemez
minden
kí- rozsdam
készlet
hető az alábbi Rinkszórótárcsa
modellekbe:
forvan felszerelve.
hető az
alábbi Rink
modellekbe:
DS550,
DS800,könnyen
DS1200 és DS2000
A féloldalas
szórótárcsa
készlet
beszerelvánt acél
szórási
pozícióba
damentes
tárcsabordulatszáma
acél tárcsabordá
hető az alábbi Rink modellekbe: szabályozható.
beállítható. A szórásvan felszerelve.
DS550,
DS800, DS1200 és DS2000
dákkal van felszerelve.

- vontatott

A terelőlemez
Ez az új szórástechnológia a felülszórás teljesen új módját
teszi lehetővé:

DS550, DS800, DS1200 és DS2000

amellyel a szállítószalag és a
szórótárcsa
3
Ezek a tárcsás szórógépek 0,55, 0,8
és 1,2 mfor-es tartállyal (vízszintesen) rendulatszáma
delhetők. Az adagoló szállítószalag és a szórótárcsák működtetése a traktor
szabályozható.

üléséből végezhető.
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szélesség és a szóróanyag-vastagság hidraulikus szabályozókkal 23
állítható be a tökéletes szórási eredmé-
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Tárcsás szórógépek - vontatott

Tárcsás szórógépek - vontatott

felülszórás

Tárcsás szórógépek - vontatott

Model
WBés a magokat az
1200
1600
A Speed-Seed tüskés hengereket
alkalmaz,
így keletkező apró
lyukak ezreibe2100
szórja.
speed-seed
self-propelled
Working width

lessége 30 cm.

DS2000

A kereszt szállítószalag súlya 150 kg, a hoszszúsága pedig 33 méter. A szállítószalag szélessége 30 cm.

A 2 m térfogatú DS2000 géppel
egyenletesen szórható ki a nedves
szóróanyag.

A 2 m térfogatú DS2000 géppel
egyenletesen szórható ki a nedves
szóróanyag.
3

A 2 m3 térfogatú DS2000 géppel egyenletesen
szórható ki a nedves szóróanyag.

Speed-Seed WB

seeding + overseeding

spikeD seeDers

tractor required
ground speed

Speed-S
in the M
stadium
de Janei

Speed-Seed
in the Marac
stadium in R
de Janeiro

Speed-Seed WB
in the Maracana
stadium in Rio
de Janeiro

mass of

Speed-Seed towed

The towed Speed-Seed models are ideal to (over-) seed
large areas quickly. When both the front- and rear roller

Speed-Seed towed

The towed Speed-Seed
models
are
(over-)
seh
equipped with the
individual
castideal
rings, to
a total
of 1840
per m2 canWhen
be achieved.
large areas quickly.
both the front- and rear ro
A vontatott Speed-Seed modellek ideálisak nagy területek gyors (felül-) vetésére.
Ha az első
és hátsó
hen- of 184
equipped
with the
individual
Sept 11, 200
The
towed Speed-Seed
models
are ideal tocast
(over-)rings,
seed a total
Speed-Seed
towed
2
– The Olymp
large
areas
quickly.
both
the front-el.
and rear roller are
gerre felszerelik a külön gyűrűket, akkor négyzetméterenkénti
összesen
érhető
per
m lyukszám
can
beWhen
achieved.
The towed Speed-Seed models
are ideal1840
to
(over-)
seed

Speed-Seed towed

large areas quickly. When both
the front- and rear roller are The towed Speed-Seed models are idea
Speed-Seed
towed
11,
2007.with
szeptember
A a total of 1840 holes large areas quickly. When bothSept
equipped
the individual11.
cast–rings,
the fron
equipped with the individual cast rings, a total of 1840 holes
per m2 can be achieved.

per
m2 can
be achieved.
2008
augusztusában

megrendezendő Pekingi Olimpiai
pálya gyepe először kerül
füvesítésre a Speed-Seed géppel, négyzetméterenként 1840
vetőlyukkal.

Tárcsás szórógépek kal.
- többcélú járműre

- többcélú járműre
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Speed-Seed WB

Arear
rearbrush
brush
sweeps
the
intoofthe
A
sweeps
the seed
intoseed
the mass
holes
a groomed
finish. finish.
holes– leaving
– leaving
a groomed

relhetők fel (a DS550 a Cushman Turf Truckster-re; a

Opciós kaparó szerelhető fel
a Speed-Seed gépre a tüskék
talajtól való tisztántartásához.
Extra súlyok szerelhetők
An optional scraper is available for the Speed-Seed to keep the spikes clean
from soil. Extra weights can be added forfel
hardkötött
grounds. talajokhoz.

Sept 11, 2007
– The Olympic
Grass, for the
Beijing Olympics
in august 2008,
first being
planted with
the Speed-Seed,
producing 1840
holes/m2 for the
seed to drop in.

An optional scraper is available for the Speed-Seed to keep the spikes clean
from soil. Extra weights can be added for hard grounds.

DS550

WB

fully adjustable for any type of seed
own engine, 6½hp
20hp+450kg (990lbs) lift. 30hp+550kg (1210lbs) lift. 35hp+800kg (1760lbs) lift. 40hp+850kg (1870lbs) lift.
up to 5km/h
up to 10km/h (6mph)
up to 10km/h (6mph)
optional items: 2nd spiked roller / Dirt scraper for spiked roller (all models except Speed-SeedWB)

Ezekkel az önjáró Speed-Seed WB
Speed-Seed WB
gépekkel valamennyi felülvetési
feladat elvégezhető a kényes pázsitokon, és 6,5 lóerős motorral
The self-propelled Speed-Seed WB carries out all
Speed-Seed WB
és mechanikus overseeding
erőátvitellel
vanin the Maracana
needs
on fine turf areas, and is fitted
stadium in Rio
The self-propelled
Speed-Seed
WB carries out all
with
an
engine
of
6½
HP,
mechanical
drive
with
a
nak felszerelve, továbbá akár 5
de Janeiro
overseeding needs on fine turf areas, and is fitted
forward speed of up to 5 km/h.with an engine of 6½ HP, mechanical drive with a
km/h sebesség A
jellemzi
őket.
rear brush sweeps the seed into
thespeed
mass
of to 5 km/h.
forward
of up
A rear brush
sweeps the seed
the mass
The self-propelled
Speed-Seed
WBinto
carries
outofall
holes
hátsóSpeed-Seed
kefe sepri
aleaving
vetőmagot
TheEgy
self-propelled
WB–carries
out aallgroomed finish.
holes – leaving
groomed
finish. and is fitted
overseeding
on afine
turf areas,
self-propelledneeds
Speed-Seed
WB carries
out all
overseeding needs on fine turf areas, and is fitted The
overseeding
needs
onof
fine
turfHP,
areas,
and a
is fitted
lyukak
– jól
fésült
with an engine
6½
mechanical
with a
Speed-Seed
WB
Rio drive
de Janeiro-i
withaan
engine oftömegébe
6½ HP, mechanical
drive
with a fewith an engine of 6½ HP, mechanical drive with a
forward
speed
of
up
to 5 km/h.
forward
speed
of
up
to
5
km/h.
forward
speed
of
up
to
5
km/h.
Maracana stadionban
lületet hagyva maga után.

A nagyméretű DS3800 2 nagyDS800
térfogatú
gumival
van felszerelve
a talajnyoa John Deere
Progator-ra
és a Toro
Workman-re). A szállítószalag és a szórótárcsa a vemás minimalizálásához.
zetőülésből működtethető hidraulikus vezérlő karok-

Ezek a tárcsás szórógépek
Tárcsás szórógépek
többcélú járművekre szerelEzek a tárcsás szórógépek többcélú járművekre szehetők
felfel(a(aDS550
Cushman
relhetők
DS550 aaCushman
Turf Truckster-re; a
DS800 a John Deere Progator-ra és a Toro
Turf
Truckster-re; a DS800 a
Workman-re). A szállítószalag és a szórótárcsa a vezetőülésből
hidraulikus
John
Deereműködtethető
Progator-ra
és a vezérlő karokkal.
Toro Workman-re). A szállítószalag és a szórótárcsa
a
24
vezetőülésből működtethető
DS800
hidraulikus vezérlő karokkal.

seeding + overseeding

Speed-Seed WB

Speed-Seed
WB
Speed-Seed

seed-density

standard items: Dirt scraper

Speed-Seed vontatott

A nagyméretű DS3800 2 nagy térfogatú gumival vanjárműre
felszerelve a talajnyomás minimalizáláTárcsás szórógépek - többcélú
sához.
Ezek a tárcsás szórógépek többcélú járművekre sze-

seeding + o

Working width
0.61mper
(24”)
1.2mor(47”)
1.6m
(63”)
2.1m2nd
(83”)spiked roller 2.4m (94”)
number of holes
940
m2 (783 per sq.yd)
1840 per m2 (1533
per
sq.yd) with optional
Weight
247kg (545lbs)
383kg (844lbs) 2.4m (94”)460kg (1014lbs)
613kg (1351lbs)
704kg (1552lbs
0.61m (24”)
1.2m
(47”) capacity
1.6m (63”) 75ltr (16
2.1m (83”) 168ltr
hopper
gallon)
(37
gallon)
225ltr
(49
gallon)
300ltr (66 gallon)
20number
LE+450
30940
LE+550
35LE+800
kgwith optional 2nd40LE+850
kg
of holeskg
per m2(1351lbs)
(783kg
per sq.yd) or 1840 704kg
per
m2 (1533
per sq.yd)
spiked roller
Weight Traktorigény
247kgSaját
(545lbs)motor 6,5
383kg
(844lbs)
460kg
(1014lbs)
613kg
(1552lbs)
LE
The Speed-Seed
uses
spiked rollers, spreading
seed in thousands of tiny holes.
seed-density
fully
adjustable
type
of (66
seed
capacity
(16 gallon)
225ltr
(49 gallon)for any(1870
300ltr
gallon)
336ltr (75 gallo
(990
lift. with optional75ltr
(1210
lbs) lift 168ltr (37 gallon)
(1760 lbs)
lift
lbs)
lift.
2hopper
number of holes
940 per m2 (783 per sq.yd) or 1840 per m
(1533lbs)
per sq.yd)
2nd
spiked roller
seed-density
fullylift.
adjustable
for any
type of(1210lbs)
seed
tractorModel
required
own engine, 6½hp1200 20hp+450kg 1600
(990lbs)
30hp+550kg
lift. 2400
35hp+800kg (1760lbs) lift.
WB
2100
hopper capacity
75ltr (16 gallon)
168ltr (37 gallon) tractor required
225ltr (49 gallon)
300ltr (66 gallon)
336ltr (75 gallon)
ownmph)
engine, 6½hp
20hp+450kg (990lbs) lift. 30hp+550kg
(1210lbs) lift.
speed-seed
self-propelled
Sebesség
5 km/h-ig ground
10
km/h-igup(6
10 (6mph)
km/h-ig
(635hp+800kg
mph) (1760lbs) lift. 40hp+850kg
speed
to 5km/h
up to 10km/h
up to(1870lb
10km
seed-density
fully adjustable for any type of seed
up to 5km/h
up to(63”)
10km/h (6mph)
to 10km/h (6mph)
Working width ground speed 0.61m (24”)
1.2mnd(47”)
1.6m
2.1m (83”)
2.4mup(94”)
spiked
roller
/
Dirt
scraper
for
spiked
roller
(all
models
except
Speed-SeedWB)
standard
items:
Dirt
scraper
optional
items:
2
nd
tractor required
own engine, 6½hp
20hp+450kg
(990lbs) lift.
30hp+550kg
(1210lbs)
35hp+800kg
(1760lbs)
lift./ Dirt40hp+850kg
(1870lbs)
spiked roller
scraper
for spiked
roller (alllift.
models(1351lbs)
except Speed-SeedWB)
standard
items:247kg
Dirt
scraper
optional
items:
Weight
(545lbs) lift.
383kg 2(844lbs)
460kg
(1014lbs)
613kg
704kg (1552lbs)
Standard
tartozékok:
Sárkaparó
2 (783 per sq.yd) or 1840 per
ground speed
of holes
940 per mhengerhez
per sq.yd)
with
optional a
2ndSpeed-SeedWB)
spiked roller
to 5km/h
up
to/10km/h
(6mph) a tüskés
upmto2 (1533
10km/h
(6mph)
Opciósuptartozékok:
2. tüskésnumber
henger
Sárkaparó
(mindegyik
modell,
kivéve
capacity
75ltrmodels
(16 gallon)
168ltr (37 gallon)
225ltr (49 gallon)
300ltr (66 gallon)
336ltr (75 gallon)
Dirt scraper
for spiked roller (all
except Speed-SeedWB)
standard items: Dirt scraper optional items: 2nd spiked roller / hopper

A rear brush sweeps the seed into the mass of
holes – leaving a groomed finish.

A nagyméretű DS3800 2 nagy térfogatú gumival van felszerelve a talajnyomás minimalizálásához.

1.2m (47”)

1200(545lbs)
vontatott
1600(844lbs)
vontatott
spikeD
seeDers383kg
247kg

spikeD seeDers

speed-seed
Magsűrűség self-propelled

A kereszt szállítószalag
súlya
150 kg,súlya
a hosszúsága
pedig 3
A kereszt
szállítószalag
150 kg, a hoszszúsága
pedig 3 méter.
szállítószalag széméter. A szállítószalag
szélessége
30 Acm.

0.61m (24”)

2400

1.6m (63”)
2.1m (83”)
2.4m (94
2100
vontatott
2400
460kg
(1014lbs)
613kg (1351lbs)
704kg (155
number of holes
940 per m2 (783 per sq.yd) or 1840 per m2 (1533 per sq.yd) with optional 2nd spiked roller
Munkaszélesség
0,61 m (24”) The Speed-Seed
1,2 m (47”)
1,6 m (63”)
2,1inmthousands
(83”)
2,4holes.
m (94”)
uses spiked
rollers,
spreading225ltr
seed
of
tiny
hopper capacity
75ltr (16 gallon)
168ltr (37 gallon)
(49 gallon)
300ltr (66 gallon)
336ltr (75
spikeD
seeDers
seeding
overseedi
Súly
247 kg (545 lbs)
383 kg (844 lbs)
460
613for
kgany
(1351
704 kg (1552+
lbs)
seed-density
fully adjustable
type oflbs)
seed1600
Model
WB kg (1014 lbs)
1200
2100
own engine,
6½hp vagy
20hp+450kg
(990lbs)
lift. per
30hp+550kg
(1210lbs)2.lift.
35hp+800kg
(1760lbs) lift. 40hp+850kg (18
Thesq.yd)
Speed-Seed
uses
spiked
spreading
seed in opciós
thousands
of
tiny
holes.
self-propelled
Lyukak száma tractor required940 per m2 speed-seed
(783
per
1840
perrollers,
m2 (1533
sq.yd)
tüskés
hengerrel
The Speed-Seed uses spiked rollers, spreading seed in thousands of tiny holes.
Working width
ground speed
0.61m (24”)
(47”)
1.6m (63”)
2.1m(6mph)
(83”)2400
up to 5km/h
up to 10km/h 1.2m
(6mph)
up to 10km/h
Model
WB
1200
1600
Tartálykapacitás
75 liter (16 gallon)
168 liter (37 gallon)
225 liter (49
gallon) 300 liter
(66 gallon) 336 liter2100
(75 gallon)
nd spiked247kg
Model
WB
1200
2100
Weight
(545lbs)
383kg
(844lbs)
(1014lbs)
613kg (1351lbs)
self-propelled
roller
/ Dirt scraper
for spiked
roller
(all 2400
models except460kg
Speed-SeedWB)
standard
items: Dirt scraper
optional speed-seed
items: 21600
Weight WB önjáró

Working width

DS800

seeding + oversee

The Speed-Seed uses spiked rollers, spreading seed in thousands of tiny holes.

Speed-Seed
modell

RINK TÁRCSÁS SZÓRÓGÉPEK

vetőgépek

TOPDRESSING

DS1200
felülszórás

RINK TÁRCSÁS SZÓRÓGÉPEK

spikeD Tüskés
seeDers hengeres

25
An optional scraper is available for the Speed-Seed to keep the spikes clean

Sept 11, 2007
equipped with the
individual
– The Olympic
per m2 can be achieved.
Grass, for the
Beijing Olympics
in august 2008,
first being
planted with
the Speed-Seed,
producing 1840
holes/m2 for the
seed to drop in.

Grass, for th
Beijing Olym
in august 20
– The
Ol
first
being
cast
rings
planted
Grass,with
fo
the Speed-S
Beijing O
producing 1
2 for
in augus
holes/m
seed
drop
firsttobein

planted
the Spee
producin
holes/m2
seed to d

Disc seeDers

seeding + overseeding

hopper capacity
seed density

The disc seeders bury the seed accurately in grooves into the soil.

Model

VETÉS
+ FELÜLVETÉS
Verti-seed 1204 overseeder 1275 overseeder
1575 overseeder
2075

Verti-seed 804
pto driven

pto driven

0.84m (33”)

1.24m (49”)

Weight

446kg (983lbs)

574kg (1265lbs)

676kg (1490lbs)

1172kg (2584lbs)

1507kg (3322lbs)

Disc spacing

40mm (1 9/16”)

40mm (1 9/16”)

75mm (3”)

75mm (3”)

75mm (3”)

DersWorking width

DersVerti-seed
cutting depth 804

Working width

seeding
1.2m (47”)+ overseeding
1.58m (62”)

s bury the seed accurately in grooves into the soil.

tractor required
ÉLŐFÜVESDouble
SPORTPÁLYA
GÉPEK - Gépajánlat
2018
Disc 1430 KARBANTARTÓ
Double Disc 1830
Double Disc 2230

Model

2.08m (82”)

Szórótárcsás vetőgépek

seeding
+ overseeding
Verti-seed
1204
1575
overseeder
2075
0-30mm (0-1
1/4”) overseeder
0-30mm (0-11275
1/4”) overseeder
0-20mm (0-0.8”)
0-20mm (0-0.8”)

Weight
Disc spacing

Model

0-20mm (0-0.8”)

cutting depth
hopper capacity

ground speed

1.4m (55”)

1.83m (72”)

2.2m (87”)

1416kg (3115lbs)

1750kg (3850lbs)

2076kgcapacity
(4567lbs)

30mm (1.18”)

30mm (1.18”)

30mm (1.18”)

5-30mm (0.25-0.8”)

5-30mm (0.25-0.8”)

5-30mm (0.25-0.8”)

DuplaDouble
tárcsás
Disc 1830 vetőgépek
Double Disc 2230

Double Disc 1430

300ltr (66 gallon)
360ltr (79 gallon)
2.2m (87”)
fully
adjustable
for
any
type
of
seed
s
(3115lbs)
1750kg (3850lbs)
2076kg (4567lbs)
required
50hp vetik a vetőmagokat.
60hp
Atractor
dupla
tárcsás 1416kg
vetőgépek
egymástól 340hp
cm-re
kialakított barázdákba
Double
Double
Double
30mmDisc
(1.18”)1430
30mmDisc
(1.18”)1830
30mmDisc
(1.18”)2230
ground speed
up to
12km/h
(7.5mph)
up
to 12km/h (7.5mph)
up to 12km/h (7.5mph)
The Double
Disc Seeders
bury
the
seed
in slits 3cm
apart.
1.4m(0.25-0.8”)
(55”)
1.83m
(72”)
2.2m(0.25-0.8”)
(87”)
Modell
Dupla
tárcsás
1430
Dupla
tárcsás
1830
Dupla tárcsás22230
5-30mm
5-30mm
(0.25-0.8”)
5-30mm
capacity
up to 16920m2/h
up to 21960m2/h
up to 27000m /h
1416kg
(3115lbs)
1750kg
(3850lbs)
2076kg
(4567lbs)
Munkaszélesség
1,4 m (55”)
m (72”)
2,4 m (94”)
230ltr (50
gallon)
300ltr
(66
gallon)
360ltr
(79
gallon)
(20236sq
yd/h)
(26263sq
yd/h)
yd/h) Double Disc 22
Model
Double
Disc 1430 1,83
Double
Disc 1830 (32291sq
30mm
(1.18”)
30mm
(1.18”)
30mm
(1.18”)
seed density
fully(3115
adjustable
any type
of
seed
Súly width
1416kg
lbs)for1.4m
1750
kg
(3580
lbs)
2076
kg
(4567
lbs)
Working
(55”)
1.83m (72”)
2.2m (87”)
2
2/h
2/h
2/h
2/h
capacity
up to
to
6000m
upfully
to 10000m
toseed
14400m
up
to 18900m
up1507kg
to 24909m
9/16”)(983lbs)
40mm
(1 9/16”)
40mm
(14grm/m
75mm
(3”)
75mm
(3”) (1490lbs)
75mm
(3”)for(2584lbs)
2 /h
cutting
depth
Súly
446kg
574kg
(1265lbs)
1172kg
(3322lbs)
5-30mm
(0.25-0.8”)
5-30mm
(0.25-0.8”)
5-30mm
(0.25-0.8”)
fully
adjustable
for
any type of seed
up
adjustable
for any typeup
of676kg
fully adjustable
any
40hp
50hp (3115lbs)
Tárcsatávolság
30mm (1.18”) 1416kg
30 mm (1.18”) 60hp
Weight
1750kg (3850lbs) 30 mm (1.18”)
2076kg (4567lbs)
(22604sq yd/h)
(29791sq yd/h) tractor required
(7176sq.yd/h)
(11960sq.yd/h)
(17222sq.yd/h)
(1/4lbs/1000sq.ft)
type of(0-0.8”)
seed
0-30mmTárcsatávolság
(0-1 1/4”)
0-30mm40mm
(0-1 1/4”)
(0-0.8”)
0-20mm
(50 gallon)
(66 gallon)
(79 gallon)
Disc
seeding
+ overseeding
(1seeDers
9/16”) 0-20mm
40mm
(1 9/16”) 0-20mm (0-0.8”)
75mm (3”)
75mm
(3”)
75mm (3”)hopper
ground capacity
speed
up 230ltr
to 12km/h
(7.5mph)
up 300ltr
to 12km/h
(7.5mph)
up 360ltr
to 12km/h
(7.5mph)
2 (0.4lbs/1000sq.ft) * a lighter version of model 1575 is model 1575lV, weighing 827kg
Vágásmélység
5-30mm (0.25-0.8”)
Disc spacing
30mm
(1.18”) 5-30 mm (0.25-0.8”)
30mm
(1.18”) 5-30 mm (0.25-0.8”) 30mm (1.18”)
optional
items: Verti-Seed: Fine
dosing
kit for seeding up to35hp,
2grm/m
17hp,
600kg
22hp,
750kg
900kg
40hp,
1300kg
50hp,
1600kg
95ltr (21Vágásmélység
gallon)Disc seeDers
145ltr0-30mm
(32 gallon)(0-1 1/4”)168ltr0-30mm
(37 gallon)(0-1 1/4”) 225ltr0-20mm
(49 gallon)
300ltr
(66
gallon)
seed
density
seeding
+
overseeding
DouBle
Disc
seeDers
seeding
+
overseeding
fully
adjustable
for
any
type
of
seed
2
2
2/h
(0-0.8”)
0-20mm
0-20mm (0-0.8”)
capacity
up
to
16920m
/h
up
to
21960m
/h
up
to
27000m
requiring
a tractor
with
35hp,
(2090lbs) lift
cap.
Bogy
kit for
The
seeders
bury
the950kg
seed
accurately
in
grooves
the1275,1575.
soil. (3520lbs)
(1320lbs) lift cap.(1823lbs) and
(1650lbs)
lift disc
cap.
(1980lbs)
lift cap.
(2860lbs)
liftinto
cap.
lift cap.(0-0.8”)
cutting depth
Tartálytérfogat
230 liter (50 gallon)
360 liter (79 gallon) 5-30mm (0.25-0.8”
5-30mm (0.25-0.8”) 300 liter (66 gallon)
5-30mm (0.25-0.8”)
2
fully adjustable for any
seed up bury
to 4grm/m
adjustable
for any
of seed
fully adjustable for any
(20236sq
(26263sq
(32291sq
tractor
40hpyd/h)
50hpyd/h)
60hpyd/h)
Thetype
discofseeders
the(21
seedgallon)
accurately 145
infully
grooves
into gallon)
the
soil.type168
Discrequired
Seeders bury the seed in slits 3cm apart.
Tartálytérfogat
95 liter
liter
(32
liter
(37overseeder
gallon)
225
liter
(49 gallon)
300
literThe
(66Double
gallon)
Model
Verti-seed
804
Verti-seed
1204
1275
overseeder
1575
overseeder
2075
Model
Double
Disc
1430
Double
Disc
1830
Double
Disc
2230
up to 10km/h (6mph)
up
to
10km/h
(6mph)
up
to
10km/h
(6mph)
up
to
12km/h
(7.5mph)
up
to
12km/h
(7.5mph)
hopper capacity
230ltr Teljesen
(50 gallon) állítható bármilyen vetőmaghoz
300ltr (66 gallon)
360ltr (79 gallon)
type of seed+ overseeding
(1/4lbs/1000sq.ft)
Disc seeDers
seeding
DouBle Disc seeDers
seeding + overseeding
Magsűrűség
ground
up toDouble
12km/hDisc
(7.5mph)
up to2230
12km/h
(7.5mph)
up2.2m
to (87”)
12km/h (7.5mph)
pto driven
pto driven
Modelspeed
Double
Disc 1430
1830
Double Disc
Working width
1.4m (55”)
1.83m
(72”)
teljesen
állítható bármilyen
maghoz
teljesen állítható
2/h
2/h
2/hthe seedakár
2/hthe soil.
2/h
The
disc
seeders
bury
accurately
in grooves
into
The Double Disc Seeders bury the seed in slits 3cm apart.
up17hp,
to 6000m
up
to
10000m
up
to
14400m
up
to
18900m
up
to
24909m
seed
density
fully
adjustable
for
any
type
of
seed
600kg
22hp,
750kg
35hp,
900kg
40hp,
1300kg
50hp,
1600kg
Magsűrűség
teljesen állítható
bármilyen maghoz
Working
1.83m (72”)
2.2m (87”)
Working width 2
0.84m (33”)
1.24m (49”)
1.2m (47”)
1.58m (62”)
2.08m
(82”)width
21416kg
2/h
Weight1.4m (55”)
(3115lbs)
(3850lbs)
capacity
to 16920m
/h Disc
21960m
to 27000m2/h
g/m -ig (1/4lbs/1000sq.ft)
bármilyen
maghoz
Traktorigény
40
LE up to1750kg
50 2076kg
LE up(4567lbs)
40 LE
(7176sq.yd/h)
(11960sq.yd/h)
(17222sq.yd/h)
(22604sqliftyd/h)
(29791sqliftyd/h)
(2860lbs)
cap.
(3520lbs)
cap.
(1320lbs)
lift cap.
(1650lbs)
lift 4cap.
(1980lbs)
lift cap.
Model
Double Disc 1430
Double Discup
1830
Double
2230
Weight
1416kg (3115lbs)
1750kg (3850lbs)
2076kg (4567lbs)
Weight
446kg (983lbs)
574kg (1265lbs)
676kg (1490lbs)
1172kg (2584lbs)
1507kg
(3322lbs)
tractor
required
40hp
50hp
60hp
Disc
spacing
30mm
(1.18”)
30mm
(1.18”)
30mm
(1.18”)
Working width
(26263sq yd/h)
(32291sq yd/h)
1.4m (55”)
1.83m (72”) (20236sq yd/h) 2.2m (87”)
217
LE,
600 kg up
22 (6mph)
LE, 750 kg up 40mm
35
LE, 900
kg75mm
40 LE,
1300
kg
50 LE,
1600
kg
Disc
spacing
30mm (1.18”)
30mm (1.18”) 2076kg (4567lbs)
30mm (1.18”)
-Seed: Fine
kit
for seeding up toup2grm/m
(0.4lbs/1000sq.ft)
* atolighter
model
1575lV,
weighing
Weight
1416kg (3115lbs)
1750kg (3850lbs)
up dosing
to 10km/h
(6mph)
to 10km/h
(6mph)
10km/h
to1575
12km/h
(7.5mph)
up
to
(7.5mph)
Disc
spacing
40mm version
(1 9/16”) of model
(1 9/is
(3”)12km/h827kg
75mm (3”)
75mm
(3”)
16”)
Sebesség
akár
12km/h
(7.5mph)
akár
12km/h
(7.5mph)
akár
12km/h
(7.5
mph)
cutting depth
5-30mm
(0.25-0.8”)
5-30mm
(0.25-0.8”)
5-30mm
(0.25-0.8”)
Traktorigény
ground
speed
up to 12km/h (7.5mph)
up to 12km/h (7.5mph)
up to 12km/h (7.5mp
Disc
spacing
30mm
(1.18”) (0.25-0.8”)
30mm (1.18”)
30mm (1.18”)
cutting
depth
lbs)
em. kap.
lbs)1/4”)
em.
kap.
(1980
lbs) em.0-20mm
kap. (0-0.8”)
(2860 lbs) em. kap. (35200-20mm
lbs)
em.
kap.
5-30mm
5-30mm (0.25-0.8”)
5-30mm (0.25-0.8”)
23lbs) and requiring a2tractor with 35hp,(1320
950kg
lift cap.(1650
Bogy kit
1275,1575.
2depth
cutting(2090lbs)
(0-12for
0-30mm
1/4”) 2/h
(0-0.8”)
hopper
capacity
230ltr
gallon)
300ltr (66 gallon)
360ltr (79
gallon)
up to 6000m /h
up to 10000m
/h
up to0-30mm
14400m
/h
up to (0-1
18900m
up to 24909m2/h0-20mm (0-0.8”)
cutting depth
5-30mm
(0.25-0.8”)
5-30mm (0.25-0.8”)
5-30mm (50
(0.25-0.8”)
2
2
2
2
2
hopper capacity
230ltr (50 gallon)
300ltr
(66
gallon)
360ltr
(79
gallon)
akár
16920m
/h
akár
21960m
/h
akár
27000m
/h
capacity
up to 16920m /h
up to 21960m /h
up to 27000m2/h
hopper capacity
230ltr (50 gallon)
300ltr (66 gallon)
360ltr (79 gallon)
(22604sq
yd/h)
(29791sq
yd/h)
(7176sq.yd/h)
(11960sq.yd/h)
(17222sq.yd/h)
hopper
akár capacity
10km/h
akár
10km/h 145ltr
akár
10km/h
akár
12km/h
akár
95ltr
(21 gallon)
(32 gallon)
168ltr (37 gallon)
225ltr (49 gallon)
300ltr12km/h
(66 gallon)

pto driven

pto driven
(21 gallon)
145ltr (32 gallon)
168ltr (37 gallon)
225ltr (49 gallon)
300ltr (66 gallon) Working width
in95ltr
grooves
into the soil.
0.84m (33”)
1.24m (49”)
1.2m (47”)
1.58m
(62”)
2.08m
(82”)
seed
fully adjustablepontosan
for any type of seed
up to 4grm/m
fully adjustable
for any type
of seed
fully adjustable for any Weight
Adensity
szórótárcsás vetőgépek
helyezik
el2 a vetőmagokat
a talajban
kialakított
barázdákba.
Verti-seed
804 Verti-seed
1204
overseeder
1275 overseeder
1575 overseeder
2075
446kg (983lbs)
574kg (1265lbs)
676kg (1490lbs)
1172kg (2584lbs)
1507kg (3322lbs)
(1/4lbs/1000sq.ft)
type of seed
Disc spacing Model
The
disc
seeders
bury
the
seed
accurately
in
grooves
into
the
soil.
pto
driven
pto
driven
Working
width
9
9
40mm
(1
/
”)
40mm
(1
/
”)
75mm
(3”)
75mm
(3”)
75mm
(3”)
tractor required
Verti-Seed
804
Verti-Seed
Overseeder
Overseeder
Overseeder
16
16
17hp,
600kg
22hp,
750kg 1204
35hp, 900kg 1275
40hp, 1300kg 1575
50hp, 1600kg 2075
cutting depth
Modell
(2860lbs)
lift cap.
(3520lbs)
lift cap.
(1320lbs)
lift
cap.
(1650lbs)
lift
cap.
(1980lbs)
lift cap.
TLT
hajtású
TLT
hajtású
vontatott
vontatott
vontatott
0.84m
(33”)
1.24m
(49”)
1.2m
(47”)
1.58m
(62”)
2.08m
(82”)
Weight
0-30mm (0-1 1/4”)
0-30mm (0-1 1/4”)
0-20mm (0-0.8”)
0-20mm (0-0.8”)
0-20mm (0-0.8”)
hopper capacity
ground
speed
up
to
10km/h
(6mph)
up
to
10km/h
(6mph)
up
to
10km/h
(6mph)
up
to
12km/h
(7.5mph)
up
to
12km/h
(7.5mph)
446kg
(983lbs)
574kg
(1265lbs)
676kg
(1490lbs)
1172kg
(2584lbs)
1507kg
(3322lbs)
Munkaszélesség
0,84
m
(33”)
1,24
m
(49”)
1,2
m
(47”)
1,58
m
(62”)
2,08
m
(82”)
Disc
spacing
95ltr (21 gallon)
145ltr (32 gallon)
168ltr (37 gallon)
225ltr (49 gallon)
300ltr (66 gallon)

capacity
buryhopper
the seed
accurately

Disc seeDers

seeding + overseeding

seed density

230ltr (50 gallon)
1.83m (72”)

1.4m (55”)

Do
seeding + oversee

DouBle Disc seeDers

Verti-Seed

Double Disc Overseeder

Verti-Seed

Double Disc Overseeder

Sebesség

Verti-Seed

seed(6mph)
density

2
(6mph)
fully adjustable
for any type of seed up to 4grm/m(6mph)

seed density
seed density

(7.5mph)
fully adjustable for
any type of seed

fully(7.5mph)
adjustabletractor
for any
required
tractor required
type of seed
ground speed

-Seed: Fine dosing kit for seeding up to 2grm/m2 (0.4lbs/1000sq.ft) * a lighter version
of model 1575 is model 1575lV, weighing 827kg
(1/4lbs/1000sq.ft)
3lbs) and requiring a tractor with 35hp, 950kg
(2090lbs)
lift cap. Bogy
for 1275,1575.
akár 6000
m2/h
akárkit
10000
m2/h
akár 14400 m2/h
akár 18900 m2/h

Kapacitás

tractor required

(7176sq.yd/h)

17hp, 600kg
(1320lbs)
lift cap.
(11960sq.yd/h)

ground speed
akár 50hp,
24909
m2/h
capacity
1600kg
capacity
(3520lbs) liftyd/h)
cap.
(29791sq

22hp, 750kg
35hp, 900kg Direction
40hp,
1300kg
of
travel
(2860lbs)
lift cap.
(1650lbs)(17222sq.yd/h)
lift cap.
(1980lbs) lift cap.(22604sq
yd/h)

The
Verti-Seed’s unique
action
first modell
opens the
Opciós tartozékok: Verti-Seed: Finomadagoló készlet akár 2 g/m (0.4lbs/1000sq.ft)
vetésmennyiséghez
* Az
1575-ös
könnyebb
Verti-Seed
turf
using
special
oval shaped
discs
followed by
változata az 1575LV, amely 827 kg (1823 lbs), és 35 lóerős, 950 kg (2090
lbs)
emelési
kapacitású
traktort
igényel.
ground speed
capacity

up to 10km/h (6mph)

2 to 10km/h (6mph)
up

up to 6000m2/h
(7176sq.yd/h)

up to 10000m2/h
(11960sq.yd/h)

up to 10km/h (6mph)

up to 14400m2/h
(17222sq.yd/h)
small
chisels. The

Támasztókerék készlet rendelhető a 1275, 1575 modellhez.

Verti-Seed

up to 12km/h (7.5mph)

up to 18900m2/h
seed (22604sq
is thenyd/h)
fed

up to 12km/h (7.5mph)

up to 24909m2/h
through(29791sq
the yd/h)

seeding
funnel
released
just above
slit 827kg
optional items: Verti-Seed: Fine dosing kit for seeding
up to 2grm/m2 (0.4lbs/1000sq.ft)
* a lighter
versionand
of model
1575 is model
1575lV, the
weighing
Verti-Seed
where
thekitwind
cannot blow it away. The seed
(1823lbs) and requiring a tractor with 35hp, 950kg (2090lbs) lift
cap. Bogy
for 1275,1575.

Verti-Seed
Verti-Seed

deposited in the furrow accurately and OVÁLIS
canELVÁGÓTÁRCSA
VÁGJA
A GYEPET
Direction of istravel
HULLANAK
be precisely adjusted toTARTÁLYBÓL
exact rates
Agive
MAGOK you
A BARÁZDÁBA
Verti-Seed
evenfirst
for opens
very fine
A Verti-Seed olyan professzionáThe Verti-Seed’s unique action
theseed, like bents and fescues.
Thediscs
furrow
is then by
sealed by the seeding shoe.
turf using special oval shaped
followed
lis felhasználók számára készül,
Eachfed
seeding
element
small chisels. The seed is then
through
the is independently sprung
Direction of enabling
travel the Verti-Seed to accurately seed on
seeding funnel and released
just above the slit
akik igénylik a vetésmennyiség
anyitground
contour.
where
the
wind
cannot
blow
away.
The
seed
The Verti-Seed’s unique action first
opens
the
is deposited
in theoval
furrow
accurately
and canby
és vetésmélység precíz szabályoturf
using special
shaped
discs followed
KÉS NYITJA
CSOROSZLYA
ZÁRJA
be precisely
you
ratesthe
A BARÁZDÁT
small
chisels.adjusted
The
seedtoof
isgive
then
fedexact
through
The zását,
Verti-Seed
is designed
for the professional
precision
control
dosage
and
depth,
ensuring
maximum
A BARÁZDÁT
Direction
of travel germination
mivel
maximális
csírázási user who wants
even for funnel
fine
like bents
and fescues.
seeding
andseed,
released
the
slit good germination rates.
for all seed types. The Verti-Seed’s unique action provides direct
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Overseeder
1275 equipped

seed density

Kapacitás

fully adjustable for any type of seed

(20236sq yd/h) (20236sq yd/h)
Double Disc Overseeder

tractor
40hp required
40hp
up to 12km/h
(7.5mph)
ground
speed

fully
adjustable
fully adjustable for any
type
of seed

up to 12km/h (7.5mph)

for any type of seed

50hp

50hp

up to 12km/h (7.5mph)

40hp
60hp

up to 21960m2/h
(26263sq yd/h)

up to 12km/h (7.5mph)

50hp

(26263sq yd/h)

up to 12km/h (7.5mph)
up to 12km/h (7.5mph)

up to 12km/h (7.5mph)

yd/h) 2/h
up to 21960m2up
/h(32291sq
to 16920m
(26263sq yd/h)(20236sq yd/h)

up to 27000m2/h up to 21960m2/h
(32291sq yd/h)
(26263sq yd/h)

up to 27000m2/h
(32291sq yd/h)

up to 27000m /h

30
Overseeder 1275 equipped
with the optional bogy wheel kit.
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(32291sq yd/h)

maximum germination.

DD1

DD1430

Opciós vontatott
kerékkészlet.

DD1830

Double discs provide a 3cm seed spacing

Optional trailed wheel kit

DD1830

Double discs provide a 3cm seed spacing

Optional trailed wheel kit

Overseeder

blades into the
groove.
The seed drops
30 the
between
blades into the
groove.

(32291sq yd/h)

Double Disc Overseeder

Overseeder

terepen is dolgozzon.

(26263sq yd/h)

The double Disc Overseeder deli
The double Disc Overseederegymástól
delivers
A duplatárcsás felülvetőgép
3 cm-re elhelyezett tárcsák segítségével juttatja
a vetőmagot
Double Disc Overseeder
the seed
into the soil a
via the disc
the seed into the soil via the discs,
which cut slits 3cm apart,
Theensuring
double Disc Overseeder delivers
which cut slits 3cm apart, ensuri
maximum germination.
barázdákba,
így maximális
csírázást
biztosítva.
Double Disc
Overseeder
the seed into the soil via the discs,
Double Disc Overseeder
maximum germination.
which
cut slits 3cm apart, ensuring
DD1430

Overseeder

with
optional bogy wheel
ni
a the
talajfelszínt.
Ez a kit.
vetőelemek

60hp

to 12km/h (7.5mph)
up to 12km/h up
(7.5mph)
2

Dupla
tárcsás felülvetőgép
(20236sq yd/h)

up to 16920m2/h
(20236sq
capacity
upyd/h)
to 16920m2/h

60hp

DD1830

Double discs provide a 3cm seed spacing

blades into the
groove.

Optional trailed wheel kit

A dupla tárcsák 3 cm-es vetési távolságot tesznek lehetővé.
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SEPRÉS + GYEPSZELLŐZTETÉS
sweeping + verticutting

t u r f - t i Dy
t u r f - t i Dy

sweeping + verticutting

1310
t u r f - t2300
i Dy
Turf-tidy
gyepseprőgép
sweeping + verticutting
Model turf-tidy

3000

The Turf-Tidy
is a versatile sweeping machine,
de-thatching,
verticutting
and flail cutting.
Working width
1.3mincorporating
(51”)
1.4m
(55”)
1.8m (71”)
3

3

1.8m (64cu.ft)
2.3m (81cu.ft)
3.0m (106cu.ft)
1310
2300
3000
Model turf-tidy
1310
2300
Weight
(1958lbs)
1360kg
(2998lbs)
1528kg (3369lbs)
Working
width egy sokoldalú seprőgép, amely
1.3m890kg
(51”)eltávolítja
1.4mwidth
(55”)szellőztet
Working
1.3m1.8m
(51”) (71”) akár nyír is.1.4m (55”)
A
Turf-Tidy
az
elhalt
réteget,
és
lengőkésekkel
t u r f - t and
i Dy flail cutting.
sweeping + verticutting
tching, verticutting
min. tractor size
hopperrecommend
capacity
t u r f - t i Dy

hopper 3capacity
1.8m3 (64cu.ft)
s w e e p i n2.3m
g + (81cu.ft)
verticutting
Weight 2300
1310
sweeper The Turf-Tidy is a versatile sweeping
20hp
25hp
Weight Turf-Tidy-asmodell
890kg (1958lbs)
1360kg
(2998lbs)
machine, incorporating de-thatching, verticutting
and
flail cutting.
recommend min. tractor size
-as
scarifier
28hp
35hp
Model
turf-tidy
1310
2300
3000
Munkaszélesség
1,3
m
(51”)
1,4
m
(55”)
recommend min. tractor size
-as sweeper

2300

1.4m (55”)

3m3

0kg

(81cu.ft)

t u r f - t i Dy

Working width

31.8m (64cu.ft)
35hp
1,8(71”)
m
(641.3m
cu.ft)
1.8m
20hp
(51”)
3

2.3m3 (81cu.ft)

tractor-as
hitch
Model
turf-tidy
Trailed
ring1310
and pin
recommend min. tractor size
scarifier
28hp
Súly
kg
(1958
lbs)
hopper
capacity
1.8m3 (64cu.ft)
3890
-as sweeper
20hp
3.0m
(106cu.ft)
tractor
hydraulic
requirements -as scarifier
single
acting
outlet
Working
width
1.3m
(51”)
Weight
-as
flail
mower
35hp
28hp
890kg
(1958lbs)
Weight

890kg (1958lbs)

1360kg (2998lbs)
25hp

3 -as3.0m
40hp
scarifier
(106cu.ft)
2,3 m
25hp(81
1.4mcu.ft)
(55”)
3

2300
Trailed
and
pin
3ring
35hp
1360
kg2.3m
(2998
lbs)
(81cu.ft)
tractor hitch
25hp
1tractor
singlehydraulic
and
1 requirements
double
acting
outlet
1.4m
(55”)
40hp
45hp
1360kg
(2998lbs)
1528kg
-as
flail (3369lbs)
mower

s w e e p i n g + v e rTrailed
t i cringuupandtto pin
t540rpm
ing
2.3m
(81cu.ft)

35hp

t u r f - t i Dy

2.3m3 (81cu.ft)

890kg (1958lbs)

1360kg (2998lbs)

1528kg (3369lbs)

45hp
1,8 m (71”)
20hp

35hp

45hp
28hpm3 (106
3,0
cu.ft)
25hp
1.8m (71”)

45hp

3000
Trailed
ring and
pin
152845hp
kg 3(3369
lbs)
(106cu.ft)
Trailed ring and pin
1 single45hp
and 1 double acting
outlet
(71”)
single acting1528kg
outlet (3369lbs)1.8m
1 single
and 1 double acting outlet
35hp

The tipping
height of the
hopper is
2.17m.

25hp

35hp

40hp

3.0m
Trailed ring and
pin

sweeping + verticutting / core collecting

3.0m3 (106cu.ft)

Model turf-tidy
1310
2300
3000
The Turf-Tidy
is a versatile sweeping
machine,
incorporating
de-thatching,
verticutting and
flail cutting. 25hp
1.3m (51”)
1.4m (55”)
1.8m (71”)

Ajánlott minimális
-as flail mower
3 (64cu.ft)
speed
up35hp
to1.8m
540rpm
hopper
capacitymin. tractor
traktorméret
recommend
(2998lbs)
1528kg
(3369lbs)
tractor pto
hitch
Trailed
ring
pin
tractor size
hitch
Trailedand
ring and
pin

25hp

3 (64cu.ft)
1.8m
3 (106cu.ft)
3.0m

3000

1.8m (71”)

s w e e p i n 1528kg
g +(3369lbs)
v25hpe r t i c u t t i n g
3000

3000

-as flail mower
hopper capacity
Tartálytérfogat
-as sweeper
Working
width

The tipping
height of the
hopper is
2.17m.

Turf-Tidy 3000
sweeping + verticutting

The Turf-Tidy is a versatile sweeping machine, incorporating de-thatching, verticutting and flail cutting.

3

hopper
capacity
Model
turf-tidy
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t u r f - t i Dy
sweeping + verticutting / core collecting

t u r f - t i Dy

45hp
Trailed ring and pin
1 single and 1 double acting outlet

sweeping + verticutting / core collecting

up to 540rpm
up to 540rpm
to pin
540rpm
3.0m3 (106cu.ft)
Trailed ring and
tipping height
1680mm (66”)
2170mm (85”)
2170mm (85”)
tractor
hydraulic
requirements
single
acting
outlet
1
single
and
1
double
acting
outlet
1
single
and
1
double
acting
outlet
height
1680mm
(66”)
2170mm
(85”)
2170mm
(85”)
-as sweeper
20hp
25hp
25hp
Weight
890kg
(1958lbs) up to1540rpm
1360kg
(2998lbs) 1 single and 1 double
tractor tipping
hydraulic
requirements
- seprőgépként
20
LE
25
LE
25
LE
single acting
outlet
single and
1 double
acting
outlet
acting1528kg
outlet (3369lbs)
pto speed
up to 540rpm
to 540rpm
The tipping
standard items:up Set
of scarifier blades, PTO shaft, front roller, draw bar.
tipping heightblades, PTO shaft, front 1680mm
(66”)
2170mm
(85”)
2170mm
(85”)
standard
items:
Set
of
scarifier
roller,
draw
bar.
optional
items:
Brush
kit,
front
wheels,
2
extra
rear
wheels
(to
make
total
of
4)
brush
system (model 3000 only)
-astractor
scarifier size
28hp
35hp
45hp
pto -speed
up
to
540rpm
up
to
540rpm
up
to
540rpm
recommend
min.
height of the
gyepszellőztető
gépként
28roller,LE
353000
LE only)
45 LE
standard items: Set of scarifier blades, PTO shaft, front
draw bar.
t u r f - t i Dy
sweeping + verticutting
optional
items: Brush
kit,
front
wheels,
2 extra
wheels
(tototal
make
total
of(model
4) 3000
brush
(model
optional
items:
Brush kit, front
wheels,2300
2 rear
extra rear
wheels (to make
of 4) brush
system
only) system
1310
3000
hopper is
-as flail mower
35hp
40hp
45hp
25hp
tipping height
1680mm (66”) 20hp
2170mm (85”)
2170mm (85”)
-as sweeper
25hp Turf-Tidy
25hp
1310
The Turf-Tidy is a versatile sweeping machine, incorporating de-thatching, verticutting and flail cutting.
2.17m.
- lengőkéses
fűnyíróként
35
LE
40 LE
45ring
LEand pin
1.3m
(51”)
1.4m
(55”)
1.8m (71”)
tractor
hitch
Trailed
ring
and
pin
Trailed
ring
and
pin
Trailed
Back to Back
Turf-Tidy
1310
standard items: Set of scarifier blades, PTO shaft, front roller, draw bar.

-as scarifier

40hp

Trailed ring and pin

28hp
45hp
Turf-Tidy
1310
vonófej 35hp

pto speed

Back to Back
flail blade

45hp

3

Trailed ring and pin

35hp

Paddle
3 (64cu.ft)
3 (81cu.ft)
3 (106cu.ft)
tractor
hydraulic
requirements
3.0m
1 single
1flaildouble
optional1.8m
items:
Brush
kit, front
wheels, 2 extra rear2.3m
wheels
(tosingle
make acting
total ofoutlet
4) brush system (model
3000and
only)
blade* acting outlet
Special

Traktorvonó -as
szerkezet
flail mower

40hp

pto(1958lbs)
speed
890kg
tractor hitch

vonófej

up to 540rpm
1360kg
(2998lbs)
45hp

egyszeres működésű
Trailed ring and pin
1680mm (66”)
Turf-Tidy
1310
csatlakozó
ed ring and pintractor hydraulic requirements Trailed ring andsingle
pin acting outlet
tipping height
Traktorhidraulika-igény

standard
20hp items: Set of scarifier blades, PTO shaft,
25hpfront roller, draw bar.

optional
items: Brush kit, front wheels, 2540
extramin-1
rear wheels
total of 4)
TLT
fordulatszám
fokozatig
pto
speed
up(totomake
540rpm

28hp
1 double acting outlet

35hp acting outlet
1 single and 1 double

up to 540rpm up

45hp

1 single and 1 double acting outlet

vonófej

flail blade
Model turf-tidy

1310

Paddle
flail blade*

2300

Special
1.3m (51”)
The Turf-Tidy
wind
up to 540rpm
up to 540rpm
1528kg (3369lbs)
hopper capacity
1.8m3 (64cu.ft)
paddles
paddles
ensure
1 egyszeres
1 kettős
1 egyszeres
1(85”)
kettősring and pinWeight
Trailed
ring and pin
Trailed
890kg (1958lbs)
2170mm (85”)
2170mmCore
a better
The Walkbehind
Collector picks up cores, while giving minimal surface pressure.
ensure
recommend min. tractor size
pickup of
működésű
csatlakozó
működésű
csatlakozó
a better
1 single and 1thedouble
acting
outlet
1 single Core
and 1 Collector
double acting
outlet
to Back
debris Back
Scarifier 25hp
1200SP
-as
sweeper
20hpof
pickup
when
blade with
flail blade
Paddle
paddle (model
brushwind
system
only)
scarifying
540
min-13000
fokozatig
540
min-1
fokozatig
Model
-as
scarifier
28hp
up to 540rpm
up to 540rpm
the debris
flail blade*
Scarifier
45hp
core collector
1200sp
Special
when
blade with
-as flail mower
35hp
* only for models 2300, 3000
Working width
1200mm (47”)
paddle
2170mm (85”)
2170mm (85”) l l ewind
scarifying
45hp
Trailed
ring and pin
2170
(85”)
t u r fmm
- t i Dy
s w e e p i n g +2170
v e r tmm
i c u t(85”)
twind
i n g / c o r e c otractor
chitch
ting

40hp
wind

45hp

Working width

3000

1.4m (55”)
(71”)
3000 (here
busy scarifying) can be1.8m
optional
2.3m3 (81cu.ft)
3.0m3 (106cu.ft)
equipped
with 4 rear tyres.
1360kg (2998lbs)

1528kg (3369lbs)

A Turf-Tidy 3000 (itt éppen gyepszellőztetést
végez) opcióként
A gyűjtőtartály ürítési magassága 2,17 méter.
The Walkbehind Core Collector picks up cores, while giving minimal surface pressure.
25hp
25hp
4 hátsó gumikerékkel is felszerelhető.
35hp
45hp

c o r e c o l l e c to r

Core
Collector 1200SP
45hp

40hp

tipping
height
1680mm
(66”)
Trailed ring and pin
Trailed ring and pin
Dy35hp magasság
epp ii nnmm
gg ++(66”)
v evr e
t i rc tu it c
t iun tg t i n g
r f - t i Dyt u r f - t iÜrítési
s ws wee1680
e40hp
t u r f - t i Dy
s w e e p i n g + v e r t i c u t t i n g / c o r eWeightThe
c o l Walkbehind
l e c t i550kg
n g(1213lbs) Core Collector
picks up cores,
while giving minimal surface pressure. coreModel
collector
1200sp
p to 540rpm Trailed
up
to
540rpm
tractor hydraulic requirements
single acting outlet
1 single and 1 double acting outlet
1 single and 1 double acting outlet
engine
13hp
The tipping
paddles
standard
items:
of scarifier blades,Trailed
PTO shaft,
front
roller, draw bar.
ring and
pin Set
ring
and
pin
Trailed
ring
and
pin
* only for models 2300,
3000
3000 (here busy
scarifying) can be optional
The tipping The Turf-Tidy
Standard tartozékok: Gyepszellőztető késkészlet, kardántengely, első támasztóhenger, vonórúd
height ofpto
the speed
hopper capacity up to 540rpm
0.3m (11cu.ft)
up to 540rpm
up to 540rpm
Working
width
1200mm
(47”)
Modeloptional
turf-tidy
1310 kit, front wheels,2300
3000
items:
Brush
2 extra
rear wheels
(to
make
total
of 4) brush system
(model
3000 only) (csak a 3000-es modellhez).
ensure
hopper is
height of the
4 rear
tipping height
1250mm (49”) equipped with
Opciós
tartozékok:
Kefekészlet,
első
kerekek,
2 contours
extra
hátsó
kerék
4 db)
keferendszer
The Turf-Tidy’s
floating
head
the
grounds’
ensuring
single acting
outlet
1fully
single
and
1follows
double
acting
outlet
1 single(összesen
and 1 double
acting
outlet
1680mm (66”)
2170mm
(85”) tyres.
2170mm (85”)
2.17m. tipping height
170mm
(85”)
2170mm
(85”)
Working width
1.4m (55”)
1.8m (71”)
Model turf-tidy
1310 1.3m (51”)
2300
3000 accurate
Weight
550kg
(1213lbs)
hopper is
cutting and pick up. The unique turbo fan makes a clean sweep of leaves, pine
a better
Walkbehind
Core Collector picks up cores, while giving minimal surface pressure.
1.8m (64cu.ft)
(81cu.ft)
items:
blades, 2.17m.
PTO
shaft, front roller, draw bar.
t hopper
u r fcapacity
- t i up
Dyto 540rpm
s2.3mw(55”)
eThe
p540rpm
iTurf-Tidy
n g +is standard
v e r3.0mtsupplied
i(106cu.ft)
c1.8m
u t with
t(71”)
i nscarifier
g
u r f - t i Dy
s w e e p i n g + v e r t i c u t t i n g / c o r e c o lstandard
lectin
g Set of scarifierThe
g width
needles, paper and grass
clippings.
1.3m (51”)
1.4m
engine
The Core-Collector 1200SP is a pedestrian
13hp
upe to
up tot540rpm
Weight
890kg (1958lbs)
1360kg (2998lbs)
1528kg (3369lbs)
optional items: Brush kit, front wheels, 2 extra rear wheels (to make total of 4) brush system (model 3000 only)
pickup of
blades, but can also be equipped
with different flail blades.
machine which collects cores and debris
3 (64cu.ft)
3 (81cu.ft)
3 (106cu.ft)
Model
capacity
1.8m
2.3m
3.0m
The
tipping
3 (11cu.ft)
recommend min. tractor size
hopper capacity
Turf-Tidy
1310
0.3m
into
a
hopper.
It
then
lifts
to
a
height
1680mm (66”)
2170mm
(85”)
2170mm
the debris height of the
Scarifier blade (85”)
A tolókaros
tüskemagfelszedő
minimális talajnyomás mellett szedi fel a tüskemagokat.
890kg (1958lbs) 1310
1360kg2300
(2998lbs)
1528kg (3369lbs)
-asturf-tidy
sweeper
20hp
25hp
25hp
that can tip into a trailer
or utility vehicle.
Scarifier
core tipping
collector
1200sp
Model
3000
hopper is
height
1250mm
(49”)
Wind
Back to
Back ensuring accurate
The
Turf-Tidy’s
fully
floating
head
follows
the
grounds’
contours
Turf-Tidy
2300
+
3000
Turf-Tidy
1310
3000
only)
At
the
front
of
the
machine
are
window
-as
scarifier
28hp
35hp
45hp
2.17m.
paddleblade Special
when
1.3m (51”)
1.4m (55”)
1.8m (71”)
with
mend min. tractorWorking
size width
Back to Back
blades,
PTO shaft,
front
roller, drawteljes
bar.
boards which allow the machine to
blade
cutting and
pickpontos
up. The
unique
turbo fan és
makesfelszedést
aflail
clean
sweep of eredméleaves,
pine
Paddle
-as flail mower
35hp
40hp
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(1213lbs)
cores and debris
better
core
1200sp
wind
pto speed -as sweeper
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-as flail mower
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the
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felszedő
1200SP
into a hopper. It then
liftsModel
to a height
scarifying
scarifying
3
The
Walkbehind
Core
Collector
picks
up
cores,
while
giving
minimal
surface
pressure.
paddles
The Turf-Tidy model
3000Turf-Tidy
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0.3m (11cu.ft)
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scoops the cores up, before a conveyor
Scarifier blade
Gyepszellőztető kés
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At the
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This robust rotary mower produces a pristine finish.
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thatch
Machine for 4 functions in one pass: slitting, raking, rolling and brushing.
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Red Diamond fűnyíró
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Working width

460mm (18”)

Working width

1300mm (51”)

2000mm (78”)
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Working depth
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Working depth
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with eltávolítani
Storage stand / Pto
Pto a
Setrobosztus
of knives
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trailed
+ Pedestrian
Késkészlet
tractor required
- with 15 blades 30 mm
18hp
at 540rpm
Pto
30hp with minilift
Feature
Storage
Stands
Drive belt
3/8” heavy duty spacing
rógép,
amely
nagyon
szép
tarlót
Straight
blade
(standard)
football surfaces. The storage
30
(1.18”)
felszereltség
Kúpos zárócsapágyak
a mm
- with 29 blades 15
(hp.mm
500kg (1102
lbs)
The S510 Pedestrian Scarifier is a2 mm-es karbid
positive drive edge
Csapágyak
stands make dismounting or
Távolság
hagy
maga
után.
Ez
az
ideális
fűkéstengelyen
Wheels rear
standard
items
4.10/3.50-4 Pneumatic with
Storage
stand
/
Pto
Pto
Set
of
knives
thicknesséllel
1.2mm (1/16”)
professional verti-cutting machine
mounting from the tractor very
engine
Honda, 5.0 hp, 4 cycle
optional
items:
Set
of
knives
3mm
carbite
tip
45
mm
(1.77”)
inner
tube,
heavy
duty
steel
Set
of
knives
2mm
carbite
tip
2mm
carbite
tip
oil tempered blade
Straight blade (standard)
on a welded robust steel frame.
The Multi-Sport combination
3/8„-os rims
erősített,
nyírógép sportpályákra, iskolaudand greasable 1” bearings
460mm (18”)
Model Verti-cut

1300

1300mm
(51”)
Verti-cut triple
flex

Working width

Wheels
front
30mm
(1,2”)

8 x 1.75 semi-pneumatic
Working depth
Verti-Cut

verti-cutting

peDestrian scarifier + Verti-cutters

verti-cutting

Multi-Sport

i-Cut trailed + Pedestrian Scarifier: verticutters
Verti-Cut trailed + Pedestrian Scarifier: verticutters

Multi-Sport

S510 Pedestrian Scarifier
Verti-Cut trailed + Pedestrian Scarifier: verticutters
S510 Pedestrian Scarifier
Verti-Cut 1300

S510 Pedestrian Scarifier

Hajtószíj

Verti-Cut 1300

Verti-Cut 1300

for fine scarifying
like golfgreens.
Opciós tartozékok: Késkészlet 3 mm-es
karbid éllel
1.2mm (1/16”)
number of blades 15 blades
oilBlade
tempered
blade
types:
Spacing 30mm (1.18")
optional
14 extra blades
for fine scarifying

kényszerhajtású
8 thickness
x 1.75 semi-pneumatic
Bearings
Taper lock bearings
The S510 Pedestrian Scarifier
is a
Honda, 5,0 LE,
4-ütemű
function
blade shaft
professional verti-cuttingonmachine
like(standard)
golfgreens.
Straight blade
Drive belt
3/8” heavy duty
number
of blades 15 blades
on a welded robust steel
frame.
positive drive edge
Wheels front

S510 Pedestrian
Scarifier
Motor

Verti-Cut 1300

Spacing 45mm (1.77")

Diamond blade
thickness 14 extra blades
1.2mm (1/16”)
Honda, 5.0 hp, 4 cycle
optional items: Set of knives 3mm2.8mm
carbite (1/8”)
tip
oil tempered blade thickness
oil tempered blade.
function
for
fine
scarifying
Diamond
blade
Blade
types:
A S510-es tolókaros típus egy professzionális gyep- A Verti-Cut
1300 40 function
mm-es mélységig
képes
for hard conditions.
likeScarifier
golfgreens.
S510 Pedestrian
S510 Pedestrian Scarifier
The S510 Pedestrian
Scarifier isnumber
a
of blades 14 blades
number
of
blades
15
blades
thickness
2.8mm
(1/8”) verti-cutting
szellőztető gép robosztus hegesztett
acélvázzal.
szellőztetést
végezni.
professional
machine
Straight blade (standard)
optional oil tempered14
extra blades
blade.
S510 Pedestrian Scarifier
on a welded
robust steel frame.
Blade with offset cutting tips
Verti-Cut
1300
function
for hard conditions.
thickness
1.2mm (1/16”)
Egyenes
kés (standard)
number of Diamond
blades blade
14 blades
Straight blade
(standard)
oil tempered blade
Function: for aggressive scarifying.
Blade types:

S510Pedestrian
tolókaros Scarifier
modell engine
S510

Verti-Cut 1300

optional

Verti-Cut 1300

edestrian Scarifier

Késtípusok

Verti-Cut 1300

Funkció:
agresszív
gyepszellőztetéshez.
Function:
forscarifying.
aggressive
scarifying.
Function:
for aggressive

(1/8”)scarifying.
Function: 2.8mm
for aggressive
oil tempered blade.
function
for hard conditions.
Verti-Cut
Triple 14
Flex
number of blades
blades

Verti-Cut Triple Flex
Verti-Cut Triple Flex

Blade with offset cutting tips
Verti-Cut
Flex
A Verti-Cut TrippleFlex
gép
háromTriple
talajkövető
Function:
for aggressive
fejrésszel van felszerelve,
és ideális
azscarifying.
elhalt
növényi réteg egyenetlen terepen, mint pl. a
golfpályák fairway részén, végzett eltávolításáVerti-Cut
Flex a
ra. A beépített
olajhűtőkTriple
megakadályozzák
gép túlmelegedését.

18hp

number of Verti-Rake
rakes / foldable modell

Verti-rake

168 / no

20hp

Pro200

25hp

Pro300 360 / hydraulically

240 / no

optional items: (ProSúly
200 only): Brushkit / Towed version
including drawbar 317
220 (mechanically)
kg (485 lbs)

Tarlómagasság

Verti-Rake

34

Pro600H

kg (699
lbs) to hosting this year’s
550
lbs)call me “Punch” and610 kg (1345 lbs)
“In addition
PGA kg (1213
“Some members

“I purchased the Verti-Drain about 3
years ago to replace an older model
which had provided good results and
reliability for over 10 years.
As I write this, the Verti-Drain is
out on the course aerating greens
using
thin
spring-loaded
and tees
as part
of the course and
preparations for the 2008 British
Open Championship.”

2000 mm (79”)

40hp

480 / hydraulically
Pro450H

Verti-Rake

Championship, Oakland Hills CC South

my crew thinks that “my cure all” is

Courseare
also integrated
receives about 30.000
aerification.
Adding
oxygenthat
to our will
The tines
in4500
a special
protection
device
3000 mm
(118”)
mm
(177”)
6000 mm (236”)

R E D E X I M M A C H I N E S A R E B E I N G U S E D AT T H E W O R L D ’ S
Verti-Rake
MOST PRESTIGIOUS VENUES:

Verti-rake

Verti-Rake

Verti-Cut Triple Flex

Verti-Rake

years ago to replace an older
model
Championship, Oakland Hills CC South
prevent
undulated
areastines scratch between the
The Verti-Rake tines scratch between the turfblades and loosen the thatch.
The Verti-Rake
turfblades and loosen the thatch.
overheating.
Oxygen
and nutrients
can be more easily
introduced
into the
surface areaModel
Oxygen and nutrients can be more easily
introduced which
into the surface
area provided good
Pro 20030.000
like fairways.
had
results
and
Course
also
receives
about
resulting in a healthier playing field. The Verti-Rake can also be used to
resulting in a healthier playing field. The Verti-Rake can also be used to
with wes
Oilcoolers
create a seed bed before overseeding.
create a seed bed before overseeding.
reliability for over 10 years.
rounds of golf annually. The stress
prevent
As scratch
I write
this,
Verti-Drain
we experience on our fairways from
The Verti-Rake tines
between
thethe
turfblades
and loosen theis
thatch.
overheating.

34
34

Verti-Rake borona

Verti-Cut Triple Flex

Blade with offset cutting tips

Kés offset
eltoltan
elhelyezett
csúcsokkal
Blade
with
tipscutting
Diamond blade
Blade
withcutting
offset
tips

flexible tines.

The Verti-Rake decompacts the turf
surface using thin spring-loaded and flexible tines.
rounds of golf annually. The stress
soil is one of the most important
Verti-rake
The Verti-Cut
we experience
fairways
from operation.
practices we do as Turf Managers.
prevent
the lossonofourtines
during
The Verti-Rake
decompacts
the turf surface
using
thin
spring-loaded
and
flexible
tines.
this
level
of
traffic
has
been
reduced
Verti-Drain Aerifier is helping
1300
scarifies
up
Munkasebesség
18
LE
20 LE
25The
LE
40 LE
Verti-rake
The Verti-Rake decompacts the turf
surface
flexible
becausetines.
of the use of the Verti-Drain.
Valhalla Golf Club prepare for the
The
Verti-Cut
Blade
with
offset
cutting
tips
number of blades 15 blades
Our fairway turf has improved and the
Ryder Cup.”
ptional
items:
to
40mm
deep.
Model
Verti-rake
pro
200
pro
300
pro
450h
pro
600h
Verti-Rake
Pro
450H
disruption
to
our
members
is
minimal.”
The
Verti-Rake
decompacts
the
turf
surface
using
thin
spring-loaded
and
flexible
tines.
Boronafogak
/
ÖsszeTrippleFlex
optional
14 extra blades
Verti-rake
pro 200
pro 300 and flexible
pro 450h
pro 600h
The Verti-RakeModel
decompacts
the turf surface
using thin spring-loaded
Diamond blade
168
/ nem
240 / nemtines.
360 / hidraulikusan
Weight
220kg (485lbs) contains
(699lbs)
550kg
(1213lbs)
610kg
(1345lbs)
Function: for aggressive scarifying.
unfolded 480 / hidraulikusan
three
Weight317kgpro
220kg
(485lbs)
317kgCourse
(699lbs)
550kg
(1213lbs)
610kg (1345lbs)
Steve
Cook, CGCS.
Mark Wilson, CGCS.
Chris Whittle,
Manager
Model Verti-rake
pro 200
pro 300
pro 450h csukható
600h
thickness
2.8mm (1/8”)
Oakland
Hills
CC
USA
Valhalla Country Club - USA
Royal
Birkdale
Golf
Club
UK
Diamond blade
Working
width
Working
width
2000mm(79")
3000mm(118")
4500mm(177")
6000mm(236")
2000mm(79")
3000mm(118")
4500mm(177")
6000mm(236")
floating
heads
oil
tempered
blade.
Weight
220kg (485lbs)
317kg (699lbs)
550kg (1213lbs)
610kg (1345lbs)
function
for hard conditions.
Opciós
tartozékok: (csak
a Pro 200): Kefe
készlet / Vontatott
változat (mechanikusan)
vonórúddal együtt.
tractor required
18hp 25hp
20hp
25hp
40hp
and is ideal
Working
width 14 blades
2000mm(79")
3000mm(118")
6000mm(236")
tractor
required
18hp 4500mm(177")
20hp
40hp
thickness
2.8mm (1/8”)
number
of blades
The
Verti-Rake
decompacts
the
turf
surface
using thin
spring-loaded240and
flexible
tines.
oil tempered blade.
number of rakes /40hp
foldable
168 / no
/ no
360 / hydraulically
480 / hydraulically
The Verti-Cut
tractor required
18hp
20hp
25hp
to
remove
number of rakes / foldable
168 / no
240 / no
360 / hydraulically
480 / hydraulically
function
for hard conditions.
Blade with
offset/ foldable
cutting tips
optional items:
(Pro 200 only): Brushkit / Towed version (mechanically) including drawbar
of rakesup
168 / no
240 / no
360 / thatch
hydraulically from
480 / hydraulically
1300number
scarifies
Verti-Rake
number of blades 14 blades
The Verti-Cut
optional
items:Model
(Pro 200 only):
Brushkit / Towed version
(mechanically)
including
drawbar
Verti-rake
pro
200
pro
300
pro 450h
pro 600h
optionalfor
items:
(Pro 200
only): Brushkit / Towed version (mechanically) including drawbar
Function:
aggressive
scarifying.
undulated areas
The tines are integrated in a special protection device that will
ptional
to 40mm
deep.
1300
scarifies
up items:
The
Verti-Cut
Verti-Rake
Blade with offset cutting tips
42
Weight
prevent
the
loss
of
tines
during
operation.
Verti-Rake Pro 450H
220kg
(485lbs)
317kg
(699lbs)in a special protection
550kg
(1213lbs)
(1345lbs)
The tines
are integrated
device
that will
like
fairways.
The tinesA
are
integrated
in a special
protection
device that will
ptional
items:
to 40mm deep.
boronafogak
speciális
védőszerkezetbe
vannak
beágyazva,
amely610kg
megakadályozza
a fogak elvesztését
TrippleFlex
Verti-Rake
Verti-Rake
prevent the loss
of tines during operation.
prevent the loss of tines during operation.
folded
Oilcoolers
Working
width
2000mm(79")
3000mm(118")
4500mm(177")
6000mm(236")
Function: for aggressive scarifying.
Verti-Rake
Pro 450H
contains
three
munkavégzés
közben.
prevent
Verti-Rake
Pro 450H
unfolded
Verti-Cut Triple Flex
Verti-Rake
floating
Verti-Rake Pro
450H
tractorheads
required
18hp
20hp
25hp
40hp
unfolded
overheating.
and is ideal
unfolded
number of rakes / foldable
168
/
no
240
/
no
360
/
hydraulically
480
/
hydraulically
to remove
thatch
fromitems: (Pro 200 only): Brushkit / Towed version (mechanically) including drawbar
optional
The Verti-Cut
undulated areas
Verti-Rake Pro 450H
The Verti-Cut
TrippleFlex
Verti-Rake Pro 450H
folded
The tines are integrated in a special protection
device that
willPro 200
like fairways.
Model
folded
contains
three
TrippleFlex
Oilcoolers
prevent
the
loss
of
tines
during
operation.
with
wes
floating
heads
Verti-Rake Pro 450H
contains three
and prevent
is ideal
folded
floating heads
to remove
overheating.
Verti-Rake Pro 450H
The Verti-Rake tines scratch between the turfblades and loosen the thatch.
thatch from
and is ideal
Verti-Rake
Pro 450H
Verti-Rake Pro
450H
A Pro 200-as modell
unfolded
Oxygen
and
nutrients
can
be
more
easily
introduced
into
the
surface
area
undulated areas
Model Pro 200
to remove
Model Pro 200
like fairways.
with
wes
resulting
in
a
healthier
playing
field.
The
Verti-Rake
can
also
be
used
to
“I purchased the Verti-Drain about
3
“In addition
to hosting this year’s összecsukva
PGA
“Some members
call me “Punch” and
with wes
szétnyitva
kefékkel
thatch from
Oilcoolers
create a seed bed before overseeding.

Verti-Cut Triple Flex

thickness

Verti-rake

tractor required

Verti-Cut Triple Flex

14 blades

tool offers many features in one
unit. The ability to slit, rake,
and brush
in one
passspring-loaded
to
The Verti-Rake decompacts the turfroller
surface
using
thin
and
varying depths is invaluable to
football surfaces. The storage
stands make dismounting or
surface using thin spring-loaded and flexible
tines.
R E D E X I M M A C H I N E S A R Emounting
B E I N Gfrom
U Sthe
E Dtractor
AT Tvery
HE WORLD’S
easy.
MOST PRESTIGIOUS VENUES:

Model Verti-rake
pro 200
pro 300
pro 450h
pro 600h
gyepWeight
220kg
(485lbs)
317kg
(699lbs)
550kg
(1213lbs)
610kg
(1345lbs)
The Verti-Cut
Verti-Cut 1300
Verti-Cut 1300
1300The
scarifies
up
Working width
Verti-Rake
decompacts
the
turf
surface
using
thin
spring-loaded
and
flexible
tines.
2000mm(79")
3000mm(118")
4500mm(177")
6000mm(236")
A Verti-Rake
rugófeszítéses
és rugalmas
boronafogakkal lazítja
fel a gyep felületét.
ptional items:
to 40mm deep.

1,2 for
mm
(1/16”)
olajban
fine
scarifying
1.2mm
(1/16”)
Straight blade (standard)
Bladethickness
with offset cutting tips2.8mm (1/8”)
edzett
kés
finom szellőzteStraight blade (standard)
tempered
blade
likeoil
golfgreens.
Funkció
oil tempered blade. thickness
1.2mm (1/16”)
téshez for
mint
pl.scarifying
golfpályák.
function
fine
Straight
blade
(standard)
number of blades 15 blades
oil tempered blade
function
for hard
conditions.
thickness scarifying.
1.2mm
(1/16”)
Function:
for aggressive
Kések száma
15 késlike golfgreens.
function
for fine scarifying
optional
14
extra
blades
thickness
1.2mm (1/16”)
Straight blade
(standard)
number
of
blades
14
blades
oil tempered blade
number
of blades
15
blades
like golfgreens.
Opció
oil tempered
blade
14 extra
kés
function
for fine scarifying number of blades 15 blades
optional for fine scarifying
14 extra blades
function
like golfgreens.
optional
14 extra blades
like golfgreens.
thickness
1.2mm
(1/16”)

number of blades

easy.

varokra és parkokba.
The Verti-Rake decompacts the turf

Vastagság
function
thickness

Diamond
blade15 blades
number
of blades
Diamond blade
oil14tempered
optional
extra blades blade
function thickness
for fine
scarifying
2.8mm
Vastagság
2,8 mm
(1/8”)(1/8”)
olajban
thickness
2.8mm
(1/8”) edzett
Diamond
blade
golfgreens.
Funkció like kés
durva
körülményekhez
oil oil
tempered
temperedblade.
blade.
Kések száma
14 kés
thickness
(1/8”)for hard conditions.
number of
blades
152.8mm
blades
function
function
forblade.
hard conditions.
oil tempered
optional function
blades
number
of14
blades
14
blades
forextra
hard conditions.
number
of blades
14
blades

Multi-Sport

function

SWEEPING

rian scarifier + Verti-cutters

SWEEPING

width
s510 Working
pedestrian

SWEEPING

Model Verti-cut

30

Oxygen and nutrients
morecourse
easily introduced
into the greens
surface area
out can
onbethe
aerating
resulting in a healthier playing field. The Verti-Rake can also be used to
and
tees
as
part
of
the
course
create a seed bed before overseeding.

preparations for the 2008 British

this level of traffic has been reduced
because of the use of the31
Verti-Drain.
Our fairway turf has improved and the

my crew thinks that “my cure all” is
aerification. Adding oxygen to our
soil is one of the most important
practices
we do as Turf Managers.
Verti-Rake
Pro 450H
folded
The
Verti-Drain Aerifier is helping
Valhalla Golf Club prepare for the
Ryder Cup.”

FELSZEDÉS - GYEPKEFÉLÉS

linemarking/spraying/measuring

Turf-Cutter
610
Turf-Cutter
610 gyepszőnyegfelszedő
gép
curate lines on the turf.
Line-Sprayer
Turf-Cutter 610

Modell
Line-Sprayer

The line-sprayer draws lines

610
mm
l i n e mMunkaszélesség
a r k i n g / s p r a y i nThe
gline-sprayer
/m
e surfaces.
adraws
s ulines
r(24”)
i n g securely on all surfaces.
securely
on all
Munkamélység

The rear
drives the(2.6”) állítható
akár
65axle
mm-ig
The rear axle drives the
hose pressure pump and
is equipped with a paint
hose pressure pump and
700
mm
(27.5”)
pressure regulator and

ate lines on the turf.

Befoglaló szélesség

Turf-Cutter 610

duce
lines onLóerőigény
the turf.
linesaccurate
on the turf.

A Collar-Cutter géppel kényelmesen végezhető a gyepszegély nyesése utak és járdák mellett.

Verti-SprayVerti-Spray

Modell

Verti-Spray
Súly
le
chevis
Ball Roll Tester +Verti-Spray
Ball Rebound Tester

s to measure the performance of the field.
liter

Traktroigény

Collar-Cutter

100 kg (220 lbs)

20 LE első 3-pont „A” kapcsoló vázzal + kettős műk. szeleppel

Model

Snow-Blade 272

Working width

2720mm (107”)

Weight

182kg(401lbs)

Tractor required

25hp min. with front
3-point linkage

Standard item

A-frame Cat.1 included

lower the value, the slower the pitch.*
lad egyenes
és Thesimára
vágott
széleket hagyva
Roll
+ Ball
Rebound
Tester
BallTester
Roll Tester
+ Ball
Rebound
Tester
maga után. Ball Rebound Testing Bar

ure the performance of the field.

n

2.4m75
(94”)kg
(165 lbs)

36(39.5”)
kg
1.0m
(79 lbs)

The Vertical Ball Rebound is measured by dropping a ball from 2 meters and

measuring
the rebound
height. Natural turf will Tester
give values of between 50 and
oll Tester
+ Ball
Rebound
100 cm, but an “ideal” natural turf will give values of

measure the performance of the field.
between 60 and 85 cm.*

Thesnow
snow
is accurately
being
removed
The
is accurately
being
removed
with
Snow-Blade
272.272.
withthe
the
Snow-Blade

Snow-Blade
272272
Snow-Blade

Snow-Blade 272
Model
Model

Working width

all Roll Tester + Ball Rebound Tester

Working width

Snow-Blade
272 272
Snow-Blade
2720mm (107”)

2720mm (107”)

TheWeight
snow is accurately being
removed
182kg(401lbs)
Weight
182kg(401lbs)
with
therequired
Snow-Blade 272.
Tractor
25hp min. with front

Snow-Blade 272

36kg (79lbs)

10hp

brushing

-

turf-Bru

A Verti-Comb 4000 összecsukható, így a teljes szé-

A variety of brushes are on
offer for spreading
or for combing the grass blades.
permaterial,
min. at 70bar
connection

Verti-Comb 1800

Verti-Comb 1800-as gép összecsukható szárnyakkal
VertiVertiDew
Dew
speedVertiVertiVertiModel
comb
comb
Brush 4000-es
Brush
Brush
Brush alakítható
Broom
Broom
szerelhető
fel,
amellyel
modellé
1800 Verti-Comb
4000
6000
manual
1800 185 240
(4,0 m munkaszélesség).
Working
A variety of brushes are on offer for spreading material, or for combing the grass
blades. 1.8m (71”)

Verti-Comb 4000

*=opciós tartozékok Speed-Brush

4.0m (157”)

width

Working
width

1.8m (71”)

4.0m (157”)

6.0m (237”)

2.12m (83”)

1.40m (55.1”)

Weight

121kg (267lbs)

239kg (527lbs)

58kg (128lbs)

18kg (40lbs)

181kg (398lbs)

tractor
required

18hp+200kg
lift cap.

25hp+450kg
lift cap.

18hp+100kg
lift cap.

-

Any vehicle with
12 volt + electric
connection

Snow-Blade 272

A Collar-Cutter gép ideális utak trimmelésére
turf
cles,
és szegélynyesésére az erős és éles acél vát
The Ball Roll values for natural turf would vary
per
Ment
between
10m, natural turf
in ideal út szélén hagótárcsájával.
A
gép4-willaandgive
járda,
vagy
asure
the
performance
of
the
field.
cing
values from 4- to 8m.
ents to measure the performance of theconditions
field.

nt

A Verti-Comb nagy gyepterületek gyors és hatékony

SWEEPING

tow vehicles,
o 300 liter
tic reducing
surface.

Broom

VertiVertiDew
Dew
speedVertiVertiVertiVertioptional items: Verti-Comb: Magnetic kit / Steel pins section front +Model
rear / Drawbar
wheel
or electrical),
comb + transport
comb
Brush kit (lift:
Brushmechanical
Brush or hydraulical
Brush
Broom
Broom
Broom
átkefélésére
és
lazítására
lett
tervezve.
A
standard
lessége
2,22
méterre
csökken
szállítási
helyzetben.
t
u
r
f
B
r
u
s
h
e
s
turf-Bru
s
h
e
s
b
r
u
s
h
i
n
g
1800
4000
6000
manual
185
240
WB
Speed-Brush: stift brush; Verti-Broom 185+240: transport wheels

The snow is accurately being removed
with the Snow-Blade 272.

Collar-Cutter 610

SWEEPING

praygun 5m hose

tractor
18hp+200kg
25hp+450kg
18hp+100kg
Any vehicle with 13hp with double
Speed-Brush: stift
brush;
Verti-Broom
185+240:
transport wheels Verti-Comb
1800
4000 10hp
t u r f - B r u s h e12svoltVerti-Comb
required
lift cap.
lift cap.
lift cap.
+ electric acting valve + 10ltr

Verti-Comb 1800

6.0m (237”)

2.12m (83”)

18kg (40lbs)

Weight

121kg (267lbs)

Verti- 58kg (128lbs)
239kg (527lbs)

tractor
required

18hp+200kg
lift cap.

18hp+100kg
lift cap.

Broom
25hp+450kg
lift cap.WB

1.5m (59”)

-

1.40m (55.1”)

1.5m (59”)

1.85m (73”)

2.4m (94”)

1.0m (39.5”)

181kg (398lbs)

128kg (282lbs)

50kg (110lbs)

75kg (165lbs)

36kg (79lbs)

Any vehicle with
12 volt + electric
connection

13hp with double
acting valve + 10ltr
per min. at 70bar

10hp

10hp

-

13hp with double
acting valve + 10ltr
per min. at 70bar

10hp

10hp

-

Verti-Comb 1800

Verti-Comb 4000

S

brushin

Verti-Comb 4000

1.85m (73”)
2.4m (94”)
1.0m (39.5”)
optional items: Verti-Comb: Magnetic kit / Steel pins section front + rear / Drawbar + transport wheel kit (lift: mechanical or hydraulical or electrical),
stift brush;36kg
Verti-Broom
128kg (282lbs)
50kg (110lbs) Speed-Brush:
75kg (165lbs)
(79lbs) 185+240: transport wheels

optional items: Verti-Comb: Magnetic kit / Steel pins section front + rear / Drawbar + transport wheel kit (lift: mechanical or hydraulical or electrical),
Speed-Brush: stift brush; Verti-Broom 185+240: transport wheels

w capacity

mforhose
any turf

Broom

The Speed-Brush is a t
grooming machine co
round brushes which r
of the direction of trav
+ infill is effectively br
turf surface, and exces
transported over large
low areas. At the end
pulled up vertically.

Verti-Comb 4000
The Speed-Brush is a towable
grooming machine containing two
round brushes which rotate opposite
of the direction of travel. Thus sand
+ infill is effectively brushed into the
turf surface, and excessive Infill is
transported over large distances to
low areas. At the end the fibres are
pulled up vertically.

The Verti-Comb is designed for brushing and decompacting large
areas of turf quickly and efficiently. Foldable side wings can be
Verti-Comb is designed for brushing and decompacting large
added to the standard Verti-Comb 1800 converting it into the model The
areas of turf quickly and efficiently. Foldable side wings can be
added to the standard Verti-Comb 1800 converting it into the model
4000 (4.0m working width).
(4.0m working width).
Vonórúd*
Acélfogak4000
hátul

Verti-Brush

Acélfogak elöl*

Vert

The optional blue brush is stiffer and conta
per cm2, and thus performs better in humi

SWEEPING

ide.

e198lbs)

Broom

Weight

Collar-Cutter 610 gyepszegélynyeső gép

un 5m hose

spray

Brush

hidraulikus, vagy elektromos), Speed-Brush: merev kefe; Verti-Broom 185+240: szállítókerekek.
121kg (267lbs)1800
239kg (527lbs)
58kg (128lbs)
18kg (40lbs)
181kg (398lbs)
128kg (282lbs)
50kg (110lbs)
75kg (165lbs)
Verti-Comb
Verti-Comb
4000
optional items: Verti-Comb: Magnetic kit / Steel pins section front + rear / Drawbar + transport wheel
kit (lift: mechanical or hydraulical
or electrical),

gun is mounted on a
pressure gauge.
The spray
detachable arm and can
gun is mounted on a
easily be adjusted from
detachable
armto
and
centre
sidecan
line drawing.
easily be adjusted from
centre to side line drawing.

acity

ent

securely on all surfaces.
The rear axle drives the
hose pressure pump and
is equipped with a paint
The line-sprayer
draws lines
regulator lines
and
The pressure
line-sprayer
securelydraws
on all surfaces.
pressure
gauge.
The spray
securely
on
surfaces.
Theallrear
axle drives the
ishose
mounted
on
a
The gun
rear axle
drives
the
pressure
pump and
arm with
and
is equipped
paint
hosedetachable
pressure
pump
and acan
easilypressure
bewith
adjusted
from
and
is equipped
aregulator
paint
centre
to
side
line
drawing.
pressure gauge.
pressure regulator
and The spray

mas. A szőnyegvastagság
Verti-Spray pontosan szabályozható akár 65 mm-ig (2.6”).

s)

eters wide.

Brush

VertiVertiDew connection
Dew per min.
speedVertiVertiVertiVertipressure gauge. The sprayTurf-Cutter 610
at 70bar
Turf-Cutter 610
Bármilyen
2558kg
LE+450
18 LE+100
18
LE+200
13 LE kett. műk.
Weight
121kg
(267lbs) comb
239kg
(527lbs) comb
(128lbs) Brush
18kg (40lbs)
181kg (398lbs)
128kg Brush
(282lbs)
50kg
(110lbs)
75kg (165lbs) Broom
36kg (79lbs)
Model
Brush
Brush
Broom
Broom
gun is mounted on a
Traktorjármű
12
Voltos
optional items: Verti-Comb: Magnetic kit / Steel
section front
+ rear / Drawbar
+ transport wheel
mechanical or hydraulical
or electrical),
szeleppel + 10l/
10 LE
10 LE
kg pins
emelési
kg emelési
kg emelési
- kit (lift:áramforrással
Turf-Cutter
610
+
1800
4000
6000
manual
185
240
WB
detachable arm and can
igény
min
70
bar-on
Line-Sprayer
tractor Speed-Brush:18hp+200kg
stift brush; Verti-Broom
185+240:
transport
wheels
25hp+450kg
18hp+100kg
Any vehicle with
13hp with double
10hp
10hp
csatlakozóval
Line-Sprayer
kapacitás
kapacitás
kapacitás
easily beműködtethető,
adjusted from és így nehéz feladatok végrehajtására is alkal- required
Working
1.8m (71”)
4.0m (157”)
2.12m (83”)12 volt +1.40m
(55.1”) acting valve
1.5m+ (59”)
1.85m (73”)
2.4m (94”)
1.0m (39.5”)
lift cap.
lift cap.
lift cap. 6.0m (237”)
electric
10ltr
Ez a gyepszőnyegfelszedő gép a traktor TLT-vel
első + hátsó / Vonórúd + szállítókerék készlet (emelő: mechanikus, vagy
width Opciós tartozékok: Verti-Comb: Mágnes készlet / Acélfogas adapter,
centre to side line drawing.
connection
per min. at 70bar

vis

any turf
vehicles,
f.
0 liter
educing
ce.

Comb

SWEEPING

ay

Comb

SWEEPING

rs wide.

Weight

Modell

brushing
VertiBroom
VertiVertiWB

Brush 1.85mBrush
4.0m (157”)
6.0m (237”)
2.12m (83”)
1.40m (55.1”)
1.5m (59”)
2.4m (94”)
1.0m (39.5”)
VertiVertiDew
Dew
speedVerti-(73”) VertiVertiVerti1800
4800
6000
Manual
185
240
WB
Model t ucomb
comb
Brush
Brush
Brush
Brush
Broom
Broom
Broom
Munkaszé2,12 m
1,40 m
1,85 m
f -(527lbs)
B r1,8ums58kg
h e s 4,0 m18kg (40lbs) 6,0 m181kg (398lbs)
bm(79lbs)
r(94”)
u s h i1,0
n mg
(71”)
m (59”) 75kg (165lbs)
2,4
121kg (267lbs) r239kg
50kg1,5
(110lbs)
36kg
lesség
(236”)
(55.1”)
(39.5”)
1800
4000 (128lbs) (157”)
6000
manual (83”) 128kg (282lbs)
185(73”)
240
WB
1.8m (71”)

SWEEPING

0kg (66lbs)

18 LE

Turf-Cutter 610

ble 10-25 liters

comb
comb
Brush
Brush
Brush
Brush
Broom
Broom
A variety
of
brushes
are
on
offer
for
spreading
material,
or
for
combing
the
grass
blades.
DrewVerti1800
4000 Verti6000 VertimanualDrew185
240
Speed
Verti

tractor
18hp+200kgA variety
25hp+450kg 12118hp+100kg
vehicle
with
13hp
with
double
10hp
10hp
offer
for- spreading
material,
or(55.1”)
for181
combing
the
grass
blades.
kgare on 239
582.12m
kgAny(83”)
18 kg
kg1.5m (59”)
128
kg 1.85m
50 kg
Working
1.8mSúly
(71”) of brushes
4.0m (157”)
6.0mkg
(237”)
1.40m
(73”)
required
lift cap.
lift cap.
lift
cap.
12
volt
+
electric
acting
valve
+
10ltr
(267
lbs)
(267
lbs)
(267
lbs)
(40
lbs)
(398
lbs)
(282
lbs)
(110
lbs)
width

l i n e m al ri Line-Sprayer
ga /rskpi nr ga /ysipnrga /ym
skg
ue ra(551
isnugrlbs)
nkei n
mSúly
i ne250
ga/ m
i n g pressure regulator and

e-sprayer

Model
Working
width

is equipped with a paint

pressure gauge. The spray
gun is mounted on a
detachable arm and can
easily be adjusted from
The line-sprayer draws lines
centre to side line drawing.

Turf-Brush gyepkefe

Turf-Cutter 610
t u rVertif - B Többféle
r uVertis hkefe
e srendelhető
Dew
Dew
speed- vagy
VertiVertiVertiszóróanyag
terítéséhez,
a fűszálak
fésüléséhez.

SWEEPING

rayer

ters
6lbs)

brushing

A variety of brushes are on offer for spreading material, or for combing the grass blades.

A Turf-Cutter 610-es modellel a gyepszőnyeg felszedés könnyen végezhető a traktor ülésében ülve.
Turf-Cutter 610

e accurate lines on the turf.

25 liters

turf-Brushes

linemarking/spraying/measuring

yer
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The Verti-Brush
levels and distributes
topdressing material
with 5 powerful
hydraulic brushes. The
durable poly brushes can
be accurately set to a
specific depth to achieve
a light surface brush-in
or aggressively mix and
loosen the deepest fill.

Verti-Broom pu

Mágnes*

Szállítókerékkészlet*

Verti-Comb is designed for brushing and decompacting large
The Verti-Comb is The
designed
forefficiently.
brushing
large
areas
of turf quickly and
Foldable side and
wings candecompacting
be
Dew Brush 6000
added to the standard Verti-Comb 1800 converting it into the model
The Verti-Comb
iswidth).
designed
for brushing
and decompacting
large
areas of turf quickly
efficiently.
Foldable
side wings
can be
4000and
(4.0m working
Drew-Brush manual Dew Brush manual
Drew-Brush
6000
of turfVerti-Comb
quickly and
efficiently.
Foldable it
side
wings
be
For brushing and striping of t
added to the areas
standard
1800 converting
into
thecan
model
proven Verti-Broom pulled (m
added
to
the
standard
Verti-Comb
1800
converting
it
into
the
model
WB manual. The highly effect
4000 (4.0m working
width).
A kézi Dew Brush harmatkefe súlya mindössze 18
kgarrangement of the
Dew Brush
A Dew Brush
6000 6000
triangular

Dew Brush 6000
4000 (4.0m working width).

brushes will straighten and gr

each grass blade.
Dew Brush manual
(40lbs), és ideális a harmat lesodrására a fűszálakról
ideális a harmat
Model
A hó precízen távolítható el a Snow-Blade 272 tolólappal.
er
Standard
item
és a fűszálak felfésüléséhez.
Standard
A-frame
Cat.1 included
Working
width item
2720mm
(107”)
lekeféléséhez, vaaccurately being removed
Weight
182kg(401lbs)
Modell
Snow-Blade
272
The
lower
the
value,
the
slower
the
pitch.*
w
Snow-Blade
272
The snow is accurately being removed lamint fésüléshez
ow-Blade
272.
Tractor required
25hp min. with front
Dew Brush 6000
olls,
3-point linkage
The Ball
Roll
values
for natural
turf
would mm
varyremoved
Munkaszélesség
2720
(107”)
Ball
Rebound
Testing Bar
The
snow
is
accurately
being
h
with
the
Snow-Blade
272.
a
tetszetősebb
Snow-Blade 272 between 4- and 10m, natural turf in ideal
nd
Standard item
A-frame Cat.1 included
Ball Rebound
Testing Bar
with
the
Snow-Blade
272.
Súly
182
kg
(401
conditions
will give
from
4to 8m.
cation
The Vertical
Rebound
is measured
by values
dropping
a ball
from
2 meters
and lbs)
2720mm
(107”) Ball
Dew Brush manual
of
The height.
lower the
value,
the pitch.*
Model
Snow-Blade 272 külsőhöz. A harmeasuring the rebound
Natural
turfthe
willslower
give values
of between 50 and
182kg(401lbs)
is
Traktorigény
LE
minimum,
but an “ideal”
natural by
turfdropping
will give25
values
offrom
The Vertical100
Ballcm,
Rebound
is measured
a ball
2 meters and első 3-pont
mat lekefélésével
Model
Snow-Blade
between
60 and
85 cm.*
Working width
2720mm (107”)
25hp min.
with
front
measuring
the
rebound
height.
Natural turf will give values
of between 50 and 272
Standard
felszereltség
3-point
linkage
100 cm,
but an
“ideal” natural
turf will give values of függesztőszerkezettel
Ball Rebound Testing Bar
gyorsan megszáWorking
2720mm (107”)
Weight
182kg(401lbs)
between
and included
85 cm.* width
A-frame60Cat.1
The Vertical
Ball Weight
Rebound is measured 272
by dropping a ball from 2 meters
and
Tractor required
25hp min. with front rad a gyep, csök182kg(401lbs)
Snow-Blade
measuring the rebound height. Natural turf will give values of between 50 and
3-point linkage
The
Ball
Roll
values
for
natural
turf
would
vary
kentve a gom- A Dew Brush 600 harmatkefe
100 cm, but an Tractor
“ideal” natural
turf will give values of
required
min. with front
272 tolólap az25hp
ideális
eszköz
és természetes gyepes
sportpályákra
egya38
between A
60 Snow-Blade
and 85 cm.*
betweenhóeltakarító
4- and 10m, natural
turf inműfüves
ideal
Standard item
A-frame Cat.1 included
3-point linkage
b a b e t e g s é g e k összecsukva mindössze 2,15
conditions
will
give
values
from
4to
8m.
ránt, továbbá viszonylag kis traktorokra is felcsatlakoztatható. A tolólap teljes mértékben horganyzott, így
Standard item
A-frame
Cat.1 included
The lower
the value, the slower the pitch.*
méter széles.
kockázatát.
nem rozsdásodik. A munkamagassága pontosan szabályozható a két kerékkel.
38

The Ball Roll values for natural turf would vary
The Ballbetween
Roll values
for10m,
natural
turfturf
would
vary
4- and
natural
in ideal
will give
valuesturf
fromin4-ideal
to 8m.
betweenconditions
4- and 10m,
natural
The will
lower
thevalues
value, the
slower
pitch.*
conditions
give
from
4- tothe
8m.

Tractor required

3-point
linkage
Snow-Blade
272
A-frame Cat.1
included

The 5 rotating brushes turn at high speed.

The hand pulled Verti-Broo

Dew Brush 6000
Snow-Blade 272

Snow-Blade 272

Ball Rebound Testing Bar

Dew Brush manual

25hplinkage
min. with front
3-point

Dew Brush manual

32

33

Broom
Broom
Speed-Brush
240
WB
Brush
36kg (79lbs)

t u r f - -B r u s h e s
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brushing/leveling

Gyepkefékb r u s h i n g / l e v e l i n g

turf-Brushes

Speed-Brush

t u r f - B r u sSpeed-Brush
hes

Vonalfestés

lectrical), Speed Brush
Speed-Brush

A Turfliner és Line-sprayer vonalfelfestő géppel pontos vonalak húzhatók a gyepen.

A Speed-Brush egy vontatható
brushing/leveling
gyepkefe, amely a haladási irán�Speed-Brush
nyal
szemben forgó kefehengert
tartalmaz. Így hatékonyan keféli
Verti-Broom pulled
+ manual
be a homokot
Verti-Broom
b r upulled
s h i n g / l+
e vmanual
eling
b r u s hés
i nagtöltőanyagottau r f - B r u s h e s
gyep
felületébe,
a
felesleges
töltőgrass blades.
Speed-Brush
tanyagot
u r f - B r pedig
u s h e snagy távolságra kébrushing/leveling
iVertiVertiVertiVerti-Brush
Az opciós kék színű kefehenger keméh
Broom
BroomSpeed-Brush
Broom
Verti-Broom pulled + manual
pes sodorni
alacsonyabban
fekvő
nyebb és több sörtét tartalmaz négy185
240
WB
területekre.
Végül
9”)
1.85m (73”)
2.4m (94”)
1.0m (39.5”) pedig felállítja a
zetcentiméterenként, így jobban teljesít
Verti-Brush
Verti-Broom pulled + manual
nedves körülmények között.
fűszálakat.
2lbs)
50kg (110lbs)
75kg (165lbs)
36kg (79lbs)

turf-Brushes

b 4000

Verti-Brush

10hp

-

Verti-Brush

Verti Brush
Verti-Brush

b r u s h i n+
g / lkézi
eveling
Vontatott

turf-Brushes

brushing

Verti-Brush

echanical
or hydraulical or electrical),
e on offer for spreading material, or for combing the grass blades.

Speed-Brush

Dew
speedVertiVertiVertiVertiA Verti-Brush
erősBroom
hidraulikus
kefével egyengeti és teríti A gyep keféléséhez és csíkozásához semmi
Brush
Brush
Brush 5 Broom
Broom
manual
185
240
WB
szét a felülszóró
Verti-Comb
4000 anyagot. A tartós műanyag kefék magassága sem múlja felül a vontatott Verti-Broom tíMagnet*
pontosan
állítható a meghatározott értékre a felszín kíméle- pust (185-ös és 240-es modell) + WB kézi
Verti-Broom pulled + manual
Verti-Broom
pulledhárom+ manual
tes keféléséhez, vagy a legmélyebben fekvő töltőanyagok ag- változat. A kefék rendkívül
hatékony
resszív
keveréséhez
és4000
lazításához.
szög elrendezése minden egyes fűszálat kii-Comb 1800
Verti-Comb
Verti-Brush
Transport
Verti-Brush
Az 5 kefeegyenesít
és +kifésül.
Verti-Broom pulled
manual
wheel kit*
ont*
Verticomb
4000

Dew
Brush
6000

4.0m (157”)

6.0m (237”)

2.12m (83”)

239kg (527lbs)

58kg (128lbs)

18kg (40lbs)

25hp+450kg
lift cap.

18hp+100kg
lift cap.

-

1.40m (55.1”)

1.5m (59”)

1.85m (73”)

2.4m (94”)

1.0m (39.5”)

181kg (398lbs)

128kg (282lbs)

50kg (110lbs)

75kg (165lbs)

36kg (79lbs)

Any vehicle with
12 volt + electric
connection

13hp with double
acting valve + 10ltr
per min. at 70bar

10hp

10hp

-

Steel
ew
Brush 6000
ems

Dragmat

When folded, the
Dew-Brush 6000 has a
working width of 2.15m.

Pályasimítók

Rubber Dragmat

Dew Brush manual

Steel Dragmat

Dew Acél
Brush
manual
pályasimító
sh
manual

Steel Dragmat

BRUSHING

A Steel
gumilapos
és acélhálós pályasimítókkal egyenletesen
teríthető szét
a töltőanyag.
Dragmat
Rubber
Dragmat

Rubber Dragmat
Rubber Dragmat
Gumi pályasimító

A rozsdamentes
acél simítóhálókkal egyenletesen
A 15 mm vastag gumi simítólap ideális homok és guSteel Dragmat
Rubber Dragmat
teríthető szét a felülszóró anyag.
miőrleménytöltő-anyag bedörzsölésére. Kézzel és
gép mögé
kötve egyaránt
húzható.
Steel Dragmat
Rubber
Dragmat

Steel Dragmat

The Dew Brush 6000 is ideal for
dew dispersal, and striping for
improved presentation. Brushing
away the dew dries the turf,
reducing the risk of disease.

Rubber Dragmat

The manual Dew Brush weighs 18kg (40lbs) and
is ideal to remove the dew from grass blades and
to pull them up vertically.

manual Dew Brush weighs 18kg (40lbs) and
eal to remove the dew from grass blades and
ull them up vertically.

Steel Dragmat

Méret		
120x180 cm
180x240 cm
240x240 cm

Súly
12 kg (26 lbs)
35 kg (77 lbs)
47 kg (103 lbs)

34

Rubber Dragmat

Steel Dragmat
Méret		
150x100 cm
300x100 cm
300x150 cm

Súly
18 kg (40 lbs)
34 kg (75 lbs)
51 kg (112 lbs)

Tartálytérfogat

10 liter

változtatható 10-25 liter

Verti-Broom pulled + manual

Verti-Spray

The Turfliner and Line-sprayer produce accurate lines on the turf.
The Turfliner and Line-sprayer produce accurate lines on the turf.

Line-Sprayer

Turfliner

Modell

Verti-Spray

Tartálykapacitás

300 liter

Vonóberendezés

állítható kengyel

Üres súly

90 kg (198 lbs)

Szükséges vontató jármű

400 kg vontatási kapacitás

Line-Sprayer

Turfliner

Standard felszereltség: keret / fogás 6 m + szórópisztoly 5 m tömlő.

A vontatott Verti-Spray egy kiváló eszköz bármilyen gyep permetezéshez. Könnyen csatlakoztatható a legLine-Sprayer
több vontató járműhöz. A 12 Voltos permetezőgép gyorsan kiszórja az akár 300 liter talajfertőtlenítőt és más
Turfliner
folyadékokat, mint pl. sztatikus
Quake töltéscsökkentő keverékeket, vagy sima vizet a játéktér hűtéséhez.
The Turfliner and Line-sprayer produce accurate lines on the turf.

BRUSHING

items of
b 4000 is foldable resulting in a *=optional
total width
port position.

BRUSHING

Steel pins front*

Rubber Dragmat

Transport

Transport Steel pins front* wheel kit*
The
Verti-Combkit*
4000 is foldable resulting in a total width of
wheel
2.22m in transport position.

BRUSHING

Steel Dragmat

Drawbar*

for brushing and decompacting large
ciently. Foldable side wings can be
Comb 1800 converting it into the model

Magnet*

BRUSHING

Magnet*

ar*

s re

pin

sebességgel
forog.

30 kg (66 lbs)

A Line-Sprayer eszközzel biztonságosan festhetők
fel Line-Sprayer
vonalak
minden felületre. A hátsó tengely hajtLine-Sprayer
The Turfliner and Line-sprayer produce accurate lines on the turf.
ja a szivattyút, továbbá festék nyoTurfliner
Turfliner
Turfliner
másszabályozóval és nyomásA Turfliner egy gyepes sportLine-Sprayer
mérő órával is fel van szerelve.
pályákon használható vonalA szóró pisztoly levehető karra
Turfliner
The Turfliner and Line-sprayer produce accurate lines on the turf.
felfestő gép. Ez az acélból
van felszerelve, és a pozíciója
készült eszköz bordás henkönnyen módosítható köThe Turfliner and Line-sprayer produce accurate lines on the turf.
gerekkel viszi fel a folyékony
Line-Sprayer
zépről oldalt szóró fesfestéket a gyepre pontos votésre is.
Line-Sprayer
Turfliner
nalak formájában.
Turfliner

A kézzel
húzható
VertiBroom WB.

BRUSHING

Verti-Brush

ting in a total width of
el
Ste

BRUSHING

Rubber Dragmat
henger nagy

29 kg (64 lbs)

A Verti-Spray permetezőgéppel 6 méteres szélességben szórhatók ki folyadékok.

gnetic kit / Steel pins section front + rear / Drawbar + transport wheel kit (lift: mechanical or hydraulical or electrical),
ft brush; Verti-Broom 185+240: transport wheels

Dragmat

Súly

Quake Meter
Meter
Quake
Meter

Ball Roll Tester + Ball Rebound Tester

Ball Roll Tester + Ball Rebound Tester
Ball Roll Tester + Ball Rebound Tester

Quake
Meter

Mérőeszközök

Ball Roll Tester + Ball Rebound Tester

A Redexim többféle eszközt gyárt a sportpálya teljesítményének méréséhez.

Quake Meter
A penetrométer egy tökéletes tudományos mérőeszköz a talaj tömörödöttségi szintjeinek vizsgálatához egészen
600 mm (24”) mélységig. Csúcsminőségű rozsdamentes acél és alumínium
ötvözet biztosítja a tartósságot és a
pontosságot. A hidraulikus működés
állandó és egyenletes mérési értékeket
biztosít minden körülmények között.

Quake
Meter
Quake
Meter

Quake
Meter

BRUSHING

es

10hp

Verti-Brush
Verti-Broom pulled + manual

Verti-Broom pulled + manual

The Turfliner
and
Line-sprayer
produce
accurate
on the
The Turfliner
and
Line-sprayer
produce
accurate
lineslines
on the
turf.turf.
Line-Sprayer
Modell
Turfliner
Line-Sprayer

BRUSHING

ouble
+ 10ltr
70bar

Turfliner

brushing/leveling

BRUSHING

75kg (165lbs)
10hp

GYEPKEFÉLÉS / EGYENGETÉS

1.0m (39.5”)

BRUSHING

2.4m (94”)

The Turfliner and Line-sprayer produce accurate

Labdagurulás
mérőTester
+ Labdapattogás
mérő Tester
Ball Roll
+ Ball Rebound

Ezzel az eszközzel mérhető, hogy a labda milyen messzire gurul
el és milyen magasra pattan vissza, így jelzi, hogy a gyep milyen
Quake
Ball Roll Tester
jellegű
karbantartást
igényel.
Ball
Roll
+Tester
Ball Rebound
Tester+ Ball Reboun
Meter
Ball
Roll Tester
+ Tester
Ball Rebound

Quake
Meter

Rubber Dragmat
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Ball Ro

Weight

616kg (1358lbs)

1000kg (1908lbs)

1290kg (2844lbs)

1500kg (3300lbs)

1.2m (47”)

1.6m

2.0m (79”)

2.4m (94”)

up to 50mm

up to 50mm

up to 50mm

up to 50mm

0 – 3km/h

0 – 3km/h

0 – 3km/h

0 - 3km/h

500-1000m /h

800-1200m /h

1000-1500m /h

40hp with 2x double acting
hydraulic valves

40-50hp with 2x double acting
hydraulic valves

Working width
fine turf and removes organic matter that has been build up over time. It has been developed
for
Working depth
er, STS Grass, and for natural turf surfaces. A level surface is left behind, ready for overseeding.
FELÚJÍTÁS
Operational speed
e tips, to prevend wearing of the blades.
Capacity/hour

TER

Vibra Sandmaster

2

Tractor required

TURF-STRIPPER

2

TURF-STRIPPER

r e n o v a t i o n35hp with 1x double acting

Vibra Sandmaster

Súly

2642 kg (5825 lbs)

Munkaszélesség

1,6 m (63”)

Munkamélység

5 - 22,5 cm (2”-9”)

Tartálykapacitás

1500 kg (2420 lbs)

Kapacitás/óra

500-1000 m2/h (5400-10800 sq.ft/h)

Traktorigény

65-90 LE mászóval + 30 liter/perc min. hidr.
olajáram + 2 egyszeres műk. hidr. szelep

hydraulic valves

Model

1200

1600

2000

Turf-Stripper

Working
width
felújítása.

1.2m (47”)

1.6m

2.0m (79”)

2.4m (94”)

Working depth

up to 50mm

up to 50mm

up to 50mm

up to 50mm

12001200
0 – 3km/h

Súly
Capacity/hour
Weight
Tractor
required
Munkaszélesség
Working
width

Working
depth
Munkamélység

2000 0 – 3km/h2000
lbs)
800-1200m
/h 1290 kg (2844
1000-1500m
1000kg2(1908lbs)
1290kg2/h(2844lbs)

35hp with 1x
double
acting
1,2
m
(47”)
1.2m
(47”)
hydraulic valves

40hp with 2x double
with 2x double
acting
m (79”)
1.6macting 2,040-50hp
2.0m (79”)
hydraulic valves
hydraulic valves

up toakár
50mm
50mm

Optional items: extra frase blades / verti-cut blades / extra rotor

Capacity/hour
Kapacitás/óra

A barázda
15-22,5 cm mélységig kerül feltölThe Hybrid Turf Blade is designed for fine turf and removes organic matter that has been build up over time. It has been
developed
for
Tractor
required
hybrid surfaces, like Desso GrassMaster, STS Grass, and for natural turf surfaces. A level surface is left behind, ready for overseeding.
tésre The
homokkal.
Traktorigény
Hybrid Turf Blades contain carbite tips, to prevend wearing of the blades.

0–0
3km/h
- 3 km/h

/h m2/h
500-1000m
500-1000
2

up to 50mm

akár 50mm

up to 50mm

0 – 3km/h

0 - 3 km/h

0 – 3km/h

Munkaszélesség

1,05 m (41”)

1,35 m (53”)

1,7 m (67”)

2,1 m (83”)

Súly

581 kg
(1278 lbs)

640 kg
(1408 lbs)

708 kg
(1408 lbs)

787
kg
Kőtemető
modell
(1731
lbs)

Munkamélység

20 cm (0.8”)

20 cm (0.8”)

20 cm (0.8”)

20Súlycm (0.8”)

Lóerőigény

35 LE

40 LE

60 LE

Munkamélység

210
180HD
KŐTEMETŐ GÉP

Turf-Stripper

210HD

250HD

300HD

1,8 m (71”)

2,1 m (83”)

2,5 m (98”)

3,0 m (118”)

1371 kg
(3016 lbs)

1511 kg
(3324 lbs)

1736 kg
(3819 lbs)

1997kg
(4391lbs)

65 LE

Lóerőigény

1,05 m (41”)

1,35 m (53”)

25 cm (1.0”)

1,7 m (67”)

1,8 m (71”)

2,1 m (83”)

25 cm (1.0”)

25 cm (1.0”)

hidraulika-szeleppel

35 LE

20 cm (0.8”)

80 LE 40 LE

20 cm (0.8”)

20 cm (0.8”)

60 LE

65 LE

90 LE

25 cm (1.0”)

10080 LE
LE

A Redexim Stone Burier kőtemető gép eltemeti a
köveket, a füvet és egyéb anyagokat mélyen a talajban, így kiválóan porhanyított talajt hagy maga
után a felületen. A segítségével bármilyen talajon
elvégezhető a magágy-előkészítés, még kötött és
agyagos talajtípusokon is, kövek és szármaradványok jelenlétében egyaránt.

2,1 m (83”)

2,5 m (98”)

25 cm (1.0”)

25 cm (1.0”)
90 LE

25 cm (1.0”)

110 LE
100 LE

Turf-Stripper

3,0 m (118”)
25 cm (1.0”)
110 LE

A talajt fogak tömörítik, ugyanakkor a kövek
és a talajrögök
megakadnak és
az újonnan létrejött üregbe
hullanak.

A talajt fogak tömörítik,
ugyanakkor a kövek és a
talajrögök megakadnak
és az újonnan létrejött
üregbe hullanak.

A kések forgásiránya
A Redexim Stone Burier kőtemető gép eltemeti a köveket, a füvet és egyéb anyagokat mélyen a talajban, így kiválóan porhanyított talajt hagy maga után a felületen. A segítségével bármilyen talajon elvégezhető a magágy-előkészítés, még kötött és
agyagos talajtípusokon is, kövek és szármaradványok jelenlétében egyaránt.
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A kések forgásiránya

1300-1800m
1300-1800
m2/h /h
2

hidraulika-szeleppel

A Turf-Stripper gyepmarógép egy nyeső-fűnyíró, amellyel felszedhető a gyep, a gyomok és az elhalt réteg a
talajról. Az oldalra hordó szállítószalaggal a felszedett anyag szállítójárműre rakható. Opcióként egy külön
gyepszellőztető késekkel felszerelt késtengely is felszerelhető.

Opciós tartozékok: Fogazott henger hátsó sárkaparóval.
Opciós tartozékok: Fogazott
henger hátsó sárkaparóval.

Kőtemető gép

0 - 3km/h
0 - 3 km/h
2

hidraulika-szeleppel

581 kg (1278 lbs) 640 kg (1408 lbs) 708 kg (1408 lbs) 787 kg (1731 lbs) 1371kg (3016lbs) 1511kg (3324lbs) 1736kg (3819lbs) 1997kg (4391lbs)
20 cm (0.8”)

up to 50mm
akár 50mm

35hp
with
1x double
acting
40hp with40-50
2x double
40-50hp
with 2x double70-85
acting LE 70-85hp
with 2xműködésű
double acting
35 LE
1 db
kettős
működésű
LEacting
2 db kettős
működésű
2 db kettős
hydraulic valves
hydraulic valves
hydraulic valves
hydraulic valves

meg a talaj tömörödöttségét és oldja
meg a vízelvezetési
problémákat, és
mindezt egyetlen
menetben. A VibraSandmaster első
részére egy Verti-Quake 1516-os modell van
csatlakoztatva, amely 22,5 cm-es mélységig végzi
a gyep lazítását és szeletelését. A rezgő kultivátor
kések kitágítják a barázdákat és 15-22,5 cm-es
mélységig injektálnak homokot. A nagy térfogatú
hátsó gumiabroncsok kíméletesen tömörítik meg
a talajt sima és használatra kész pályát hagyva
maguk után. A Vibra-Sandmaster nedves, vagy
száraz homokkal, vagy sóderrel egyaránt működik, és csak minimálisan módosítja a felszínt.

Kiválóan porhanyított talaj a Stone Burrier kőtemető gép munkájának eredménye.

Munkaszélesség

70-85hp with
double
2,42xm
(94”)acting
2.4m
(94”)
hydraulic valves

800-1200m /h1000-1500 m2/h1000-1500m /h
2

2

Kiválóan porhanyított talaj a Stone Burrier kőtemető gép munkájának eredménye.

2
1500
kg1500kg
(3300
lbs)
1300-1800m
/h (3300lbs)

Optional items: extra frase blades / verti-cut
blades
/ extra rotor
Opciós
tartozékok:
extra marókések / gyepszellőztető kések / extra késtengely

Tractor requirements

Kőtemető gép

24002400
0 - 3km/h

1600
0 – 3km/h

2 (1358 lbs)
616(1358lbs)
kg
/h
500-1000m
616kg

Operational
speed
Munkasebesség

tágítják a barázdákat és 15-22,5
cm-es mélységig injektálnak homokot. A nagy térfogatú hátsó
VIBRA
- SANDMASTERtöfelújítás
gumiabroncsok
kíméletesen
A Vibra-Sandmaster homokot injektál a talajba és javítja a talajprofilt.
mörítik meg a talajt sima és haszModell
Súly
2642 kg (5825 lbs)
nálatra kész pályát
hagyva maguk
Munkaszélesség
1,6 m (63”)
Munkamélység
után. A Vibra-Sandmaster
nedves,
5 - 22,5 cm (2”-9”)
Tartálykapacitás
1500 kg (2420 lbs)
Kapacitás/óra
vagy száraz homokkal,
vagy só- 500-1000 m /h (5400-10800 sq.ft/h)
Traktorigény
65-90LE mászóval + 30 liter/perc min. hidr. olajáram + 2 egyszeres műk. hidr. szelep
A barázda 15-22,5 cm mélységig kederrel egyaránt működik, és csak
rül feltöltésre homokkal.
A VibraSandmaster hatéminimálisan módosítja a felszínt.
konyan szünteti

170

2400

TWeight
R F - Svagy
T Rgyepszellőztető
I P P E R616kg (1358lbs)
r e(3300lbs)
n oa gyepfelület
vation
1000kg (1908lbs)
1290kg (2844lbs)
1500kg
AUmaró-,
késekkel felszerelt
Turf-Stripper gyepmarógéppel
elvégezhető
Turf-Stripper
Model
Operational
speed modell

Vibra Sandmaster

135

hydraulic valves

Renovation of the turf surface can take place with the Turf-Stripper equipped with frase blades or verti-cut blades.

The Hybrid Turf Blade is
made of special wear
resistable steel, containing
a carbite tip

VIBRA-SANDMASTER

105

r e70-85hp
n o vwith
a t2xi double
o n acting

Renovation of the turf surface can take place with the Turf-Stripper equipped with frase blades or verti-cut blades.

Modell

Kőtemető
modell

1300-1800m2/h

2

Turf-stripper gyepmarógép
Optional items: extra frase blades / verti-cut blades / extra rotor

Hybrid Turf Blade for Turf-Stripper

A Vibra-Sandmaster homokot injektál a talajba és javítja a talajprofilt.

A Vibra-Sandmaster hatékonyan
szünteti meg a talaj tömörödöttségét és oldja meg a vízelvezetési
problémákat, és mindezt egyetlen menetben. A Vibra-Sandmaster első részére egy Verti-Quake
1516-os modell van csatlakoztatva, amely 22,5 cm-es mélységig
végzi a gyep lazítását és szeletelését. A rezgő kultivátor kések ki-
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A Turf-Stripper gép nyesőkésekkel (fent), vagy gyepszellőztető késekkel (jobbra) egyaránt felszerelhető.
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MŰFŰ KARBANTARTÁS
MŰFŰ KARBANTARTÁS

Műfű karbantartás

A Redexim az elmúlt években az élvoA szakszerűen karbantartott műfüves pánalba küzdötte fel magát a
lya hosszú éveken át garantálja a probléM és
Ű F Űmamentes
K A Rhasználatot.
BANTARTÁS
műfűkarbantartó gépek fejlesztése
gyártása
terén
az
egyszerű
keféktől
Létfontosságú, hogy apályák
műfű szálak
a
A Redexim az elmúlt években az A szakszerűen
karbantartásához,
fügA Redexim karbantartott
az elmúlt években az élvoA szakszerűen
karbantartott műfüves
pákezdve a töltőanyag felszedő gépeken
lehető
legfüggőlegesebben
álljanak
a éveken át garantálja a problénalba
küzdötte
fel
magát
a
lya
hosszú
élvonalba küzdötte fel át
magát
a műfüves
getlenül
attól,
hogy
homokszórpálya
éveken
a talajfelszínről
a hulladékokat
ösz- hosszú
felület
szükségtelen
elkerü- használatot.
műfűkarbantartó
gépek
fejlesztésekopásának
és
mamentes
eszközökig
bezárólag. a problémamentes
lése érdekében, ami lerövidítené
ennek
műfűkarbantartó gépekszegyűjtő
fejlesztak, homokfeltöltésesek,
vagy
át garantálja
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SGL rendszer

A KITE ZRT. AZ SGL RENDSZERT AJÁNLJA

Forradalom a csúcsminőségű füves pályákon
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SGL rendszer
Hogyan dolgozik a rendszer?

Optimális rendszer
Az SGL megközelítése a beme- féllel megbeszéli ezt a bonyolult zott tudományos kutatóintézet)
netnek (szükséges berendezés) kérdést annak érdekében, hogy együttműködésben kifejlesztett
a kimenettel (szükséges minőség mindenki előtt ugyanazok a célok egy modellt, amellyel képes a staOPTIMÁLIS
RENDSZER
és alkalmazás)
való
összevetésén lebegjenek.
dion méretei alapján kiszámítani
alapul.Az
AzSGL
SGL
minden stadionra
a gyepet
érő éstermészetes
megközelítése
a bemenetnek (szükséges berendezés) a kimenettel (szükséges
minőség
alkalmazás) fény
való
összevetésén
alapul.
Az
SGL
minden
stadionra
szabottan
megtervezi
az
egyedi
megoldást
és
növekedési
szabottan megtervezi az egyedi 2. A pálya használatának vár- mennyiségét. A modell
az éghajlamodellt. Ha a megrendelő úgy kívánja, az SGL minden fázisban bevonható, a projekt megtervezésétől kezdve
megoldást és növekedési modellt. ható intenzitása
ti viszonyokat is figyelembe veszi.
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Optimális megoldás
Az optimális rendszer meghatározását követően a stadion megkezdi a munkát az SGL-lel. Fontos
hogy az SGL rendszer a lehető
legjobb eredményeket nyújtsa.
Ennek szem előtt tartásával az
SGL minden megrendelő számára kifejlesztett egy támogató
szoftvert, amely az SGL Assist
nevet kapta. A vállalatunk saját
agronómusai a pálya / stadion
gyepnövekedési tényezői alapján
adnak tanácsokat.
Kis és nagy gyepfelületek kezelésére vonatkozóan egyaránt
tud támogatást kínálni, ahol Ön

azonnal megláthatja a gyepminőség javulását. Mivel minden
földrészen aktívan jelen vannak,
ezért rendelkeznek mindazzal
a szakértelemmel, amely ahhoz
szükséges, hogy minden gyeptípuson és minden éghajlaton
növelni tudják a sportpályák
gyepminőségét. Lépésről-lépésre nyújtott támogatást tudnak
biztosítani a megfelelő minőségi
szint eléréséhez az SGL ASSIST
szoftver alkalmazásával.

HOGYAN DOLGOZIK A RENDSZER?
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Az igényektől függően az optimális rendszer lehet csupán egyetlen kis lámpakonzol az erősen kopó pályaré-
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Az SGL-lel való
együttműködés
előnyei
• Csúcsminőség folyamatosan
• A pálya megnövelt használhatósága
• Nagyobb bevétel (több
esemény és meccs)
• Kevesebb sérülés
• A játék jobb minősége és
potenciálisan jobb eredmények
• Szebb pálya
• A gyep növekedési körülményeinek közvetett javítása

Nagykálló
Füzesabony
Herceghalom
Hegyfalu
Dabas

Nádudvar
Derecske

Szászberek

Központ

Sárbogárd Kecskemét

Telekgerendás

Alközpont
Géptelep

Kaposvár

Mintabolt

Bonyhád
Baja

Kertészeti telephely

Pellérd

DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ

ÉSZAKNYUGATDUNÁNTÚLI RÉGIÓ

KAPOSVÁRI ALKÖZPONT
7401 Kaposvár, Pf.: 125.,
Nagykanizsai út (Újmajor)
GPS koordináták: 46.36660 N, 17.75362 E
Tel.: (82) 423-378, 423-379, 423-380
Fax: (82) 310-542

GYŐRI ALKÖZPONT

SÁRBOGÁRDI ALKÖZPONT

GYŐRSZEMEREI TELEPHELY

ÉS GÉPTELEP

9121 Győrszemere, Pf. 5.,

7001 Sárbogárd, Köztársaság u. 276.,

Tényői úti major

Pf.: 40.

GPS koordináták: 47.57294 N, 17.58886 E

GPS koordináták: 46.85288 N, 18.63600 E

Tel.: (96) 378-811, 551-200
Fax: (96) 378-820

Tel.: (25) 467-352, 467-354, 467-355
Fax: (25) 467-353
PELLÉRDI ALKÖZPONT
7831 Pellérd, Pf.: 48.
külterület 0140/12 hrsz.
GPS koordináták: 46.02470 N, 18.15886 E
Tel./Fax: (72) 587-023, 587-024

DÉLI RÉGIÓ

ÉSZAKKELETMAGYARORSZÁGI RÉGIÓ

KECSKEMÉTI ALKÖZPONT

NÁDUDVARI KÖZPONT

FÜZESABONYI ALKÖZPONT

6000 Kecskemét,

4181 Nádudvar, Bem J. u. 1.

3390 Füzesabony, Ipartelep út 14.

GPS koordináták: 47.64745 N, 17.65787 E

Georg Knorr utca 8683/407 hrsz.

GPS-koordináták:

GPS koordináták: 47.73855 N, 20.40672 E

Tel.: (96) 517-537, 517-538
Fax: (96) 517-579

GPS koordináták: 46.882256N, 19.709413E

47.42802 N, 21.17292 E

Tel.: (36) 343-348, 343-395

Tel.: (76) 481-037 • Fax: (76) 482-599

Tel.: (54) 480-401, (54) 480-445,

Fax: (36) 343-367

9028 Győr, Külső Veszprémi u 7.

(54) 525-600
Fax: (54) 480-203, (54) 480-502

TELEKGERENDÁSI
ALKÖZPONT ÉS GÉPTELEP

FELSŐZSOLCAI ALKÖZPONT

5675 Telekgerendás, Külterület 482.

3561 Felsőzsolca, Ipari Park, Ipari u. 2.

GPS koordináták:

GPS koordináták: 48.12201 N, 20.85937 E

46.65427 N, 20.96594 E (alközpont)

Tel.: (46) 506-947 • Fax: (46) 506-060

46.65547 N, 20.96193 E (géptelep)
Tel.: (66) 482-579, 482-789, 482-790,
482-791, 482-792 • Fax: (66) 482-579/117

HEGYFALUI
ALKÖZPONT ÉS GÉPTELEP
9631 Hegyfalu, Külterület 057/31., Pf.: 3.
GPS koordináták: 47.35828 N, 16.89198 E
Tel.: (95) 340-290 • Fax: (95) 340-291

HERCEGHALMI ALKÖZPONT

7200 Dombóvár, Kórház u. 2/A

2053 Herceghalom, Pf.: 10.
GPS koordináták: 47.49435 N, 18.74874 E
Tel.: (23) 530-517 • Fax: (23) 530-519

BAJAI ALKÖZPONT

7150 Bonyhád, Mikes u. 5.
GPS koordináták: 46.29288 N, 18.53076 E
Tel.: (74) 550-590 • Fax: (74) 550-595

ZALASZENTBALÁZSI
ALKÖZPONT

4320 Nagykálló, külterület 0648/22 hrsz.
Tel.: (42) 563-008, (42) 563-012

6500 Baja, Szegedi út
GPS koordináták: 46.18443 N, 18.98854 E
Tel.: (79) 427-895, 427-696, 427-967

Fax: (42) 563-007
NÁDUDVARI ALKÖZPONT
ÉS GÉPTELEP
4181 Nádudvar, Bem József u. 1., Pf. 1.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI

GPS koordináták: 47.42802 N, 21.17292 E

ALKÖZPONT

Tel.: (54) 480-401, 525-600, 525-683

SZÁSZBEREKI
ALKÖZPONT ÉS GÉPTELEP
5053 Szászberek, Hunyadi u. 1.
GPS koordináták: 47.30645 N, 20.09332 E
Tel.: (56) 367-484, 367-485, 367-486
Fax: (56) 367-116
DABASI ALKÖZPONT
2370 Dabas, Pf.: 45., Zlinszky major
GPS koordináták: 47.18638 N, 19.33650 E
Tel.: (29) 560-740, 368-973, 368-974
Fax: (29) 368-975
MEZŐTÚRI ALKÖZPONT
5400 Mezőtúr, Cs. Wágner u. 3.
GPS koordináták: 47.01630 N, 20.60470 E
Tel.: (56) 352-461

Fax: (54) 525-611

Fax: (56) 351-040

Tel.: (62) 246-681, 244-468, 236-461

DERECSKEI KERTÉSZETI TELEPHELY

ASZÓDI TELEPHELY

Fax: (62) 241-031

4130 Derecske, Pf.: 32.

2170 Aszód, Pesti út 23.

GPS koordináták: 47.37067 N, 21.54826 E

GPS koordináták: 47.646873 N, 19.466704 E
Tel.: +36 30 419-08-98, +36 30 448-29-98

6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 69.
GPS koordináták: 46.43048 N, 20.35003 E

BONYHÁDI ALKÖZPONT

NAGYKÁLLÓI ALKÖZPONT
GPS koordináták: 47.88380 N, 21.82295 E

Fax: (79) 427-977
DOMBÓVÁRI TELEPHELY
GPS koordináták: 46.37305 N, 18.15030 E
Tel.: (74)-566-054 • Fax.: (74)-566-054

KÖZÉPMAGYARORSZÁGI RÉGIÓ

8772 Zalaszentbalázs, Pf. 5.
GPS koordináták: 46.57569 N, 16.91821 E
Tel.: (93) 391-430, 391-431

Tel.: (54) 423-032, 410-101
Fax: (54) 548-017

Fax: (93) 391 433

PARKÁPOLÁSI MINTABOLT ÉS BEMUTATÓTEREM
2040 Budaörs, Építők útja 2-4.
GPS koordináták:
47.454245 N, 18.952000 E
Tel.:+36 30 223-30-11, +36 30 223-42-70

webshop.kite.hu

