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MASZYNY DO KONSERWACJI BOISK SYNTETYCZNYCH

OFERTA /2017
Lp.
1.

2.

Nazwa produktu
SportChamp SC 2BL - 4 kołowy ciągnik z trzycylindrowym
silnikiem benzynowym o mocy 16,5 kW ( 22 KM ) chłodzonym
powietrzem , napęd hydrostatyczny, prędkość do 10 km/h,
hydrauliczny podnośnik do przystawek i opróżniania pojemnika
filtra, blokada różnicowa, pojemność zbiornika 20 l.
SportChamp SC 2D - 4 kołowy ciągnik z trzycylindrowym
silnikiem KOBOTA diesel o mocy 15 kW ( 20 KM ) chłodzonym
wodą, napęd hydrostatyczny, prędkość do 10 km/h, hydrauliczny
podnośnik do przystawek i opróżniania pojemnika filtra, blokada
różnicowa, pojemność zbiornika 20 l

Cena netto
88 650 zł

VAT
23%

Wartość brutto
109 039,5 zł

111 1150 zł

23%

136 714,5 zł

124 380 zł

23%

152 987,4 zł

3.

SportChamp SC 4HL - 4 kołowy ciągnik z trzycylindrowym
silnikiem KOBOTA diesel o mocy 15 kW ( 20 KM ) chłodzonym
wodą, napęd hydrostatyczny, prędkość do 10 km/h, hydrauliczny
podnośnik do przystawek i opróżniania pojemnika filtra na
wysokość 1900 mm, blokada różnicowa, pojemność zbiornika 20

4.

Zespół Szczotki Obrotowej ( rotating brush device )
wirujące urządzenie szczotkujące z odkurzaczem, przeznaczone
dla boisk zasypywanych piaskiem kwarcowym i granulatem
gumowym, intensywnie szczotkuje i czyści włókna sztucznej
trawy;„spulchnia” zbity granulat wypełniający trawę, prostuje
źdźbła trawy, szerokość robocza 1000 mm

16 650 zł

23%

20 479,5 zł

5.

Zespół Szczotki Stałej ( rigid brush device )
twarde szczotki z odkurzaczem – do intensywnego
szczotkowania i czyszczenia źdźbła trawy o szerokości roboczej
1600mm

4 050 zł

23%

4 981,5 zł

6.

Urządzenie rozdrabniające (decompacting device)
urządzenie spulchniające granulat trawy syntetycznej o
regulowanej głębokości pracy, składające sie z 120 stalowych
elementów o długości 100 mm i średnicy 3mm

5 400 zł

23%

6 642 zł

7.

Roztrząsacz Granulatu - ( sand / rubber spreading device )
urządzenie do uzupełnienia piasku lub granulatu gumowego z
regulacją ilości zasypki: pojemność urządzenia około 200kg
piasku i 150 kg granulatu.

13 950 zł

23%

17 158,5 zł

8.

Zespół szczotki zamiatającej ( sweeping brush device)
szczotka zamiatająca bez odkurzacza, szerokość robocza
1200mm

22 950 zł

23%

28 228,5 zł

9.

Ssawka do liści - urządzenie do ( foliage vacuum device )
okurzania z liści górnej nawierzchni syntetycznych, szerokość
robocza 1100mm.

3 650 zł

23%

4483,35 zł
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10.

Odśnieżarka lemieszowa ( snowplow)
pług śnieżny do zgarniania śniegu z powierzchni boiska,
szerokość robocza 1400mm

11.

www.decman.pl
biuro@decman.pl

6 525 zł

23%

8 025,75 zł

Dmuchawa do śniegu ( Snowblower device)
– urządzenie odśnieżające

20 250 zł

23%

24 907,5 zł

12.

Szczotki Przeciwbieżne ( opposed brush )
przestawka do czyszczenia nawierzchni syntetycznych
poliuretanowych, szerokość robocza 1000mm

16 200 zł

23%

19 926 zł

13.

CARE MAX CM2 Urządzenie CareMax CM 2 przygotowany na
bazie ciągnika John Deere Compacttractor X540, napęd
hydrostatyczny, prędkość maks. 15 km / h, 2 cylindrowy silnik o
mocy 26 KM, tyni zespół szczotki obrotowej szerokość
1.100mm, regulowane sita ( 4-10mm) wibracyjne, turbina ssąca,
Szczotka wyrównująca i zgrzebło 1.200 mm,
TURF BOY TB2 napędzany jest silnikiem benzynowym,
chłodzonym powietrzem o mocy 16 KM. Dzięki swej
kompaktowej konstrukcji nadaje się idealnie do czyszczenia
trawy syntetycznej wypełnionej piaskiem na kortach tenisowych
lub trawy z wypełnieniem piaskiem/ granulatem gumowym na
obiektach mniejszych.
TURF BOY TB1 j napędzany 2-cylindrowy chłodzony
powietrzem silnik benzynowy o mocy 16 KM
Przesiewacz wibracyjny regulowany, z możliwością ustawienia od
4 do 10 mm,
TurfBoy TB1 wyposażony jest w składane szczotki stałe oraz
zaczep do ciągnięcia dodatkowych przystawek, takich jak
szczotki, trójkątne DB1600 lub TurfCare TCA1400
TURF CARE TCA 1400 z napędem kołowym czyści i pielęgnuje
nawierzchnie z trawy syntetycznej z wypełnieniem. Dzięki
napędowi kołowemu urządzenie jest niezależne od hydrauliki.
TurfCare daje się tym samym zamocować do dowolnego
miniciągnika czy quada.
TURF CARE TCA500 z napędem kołowym czyści i pielęgnuje
nawierzchnie z trawy syntetycznej z wypełnieniem. Dzięki
napędowi kołowemu urządzenie jest niezależne od hydrauliki.
TurfCare daje się tym samym zamocować do dowolnego
miniciągnika czy quada.

107 550 zł

23%

132 286,5 zł

45 900 zł

23%

56 457 zł

34 200 zł

23%

42 066 zł

26 550 zł

23%

32 656,5 zł

14 400 zł

23%

17 712 zł

30 150 zł

23%

37 084,5 zł

28 800 zł

23%

35 424 zł

14.

15.

16.

17.

18.

Szerokość robocza : 500mm
Wymiary: 1300 x 900 x 510
Waga: 70 kg
TURF CARE TCA 2000 z napędem kołowym czyści i pielęgnuje
nawierzchnie z trawy syntetycznej z wypełnieniem. Dzięki
napędowi kołowemu urządzenie jest niezależne od hydrauliki.
TurfCare daje się tym samym zamocować do dowolnego
miniciągnika czy quada.
Szerokość robocza : 2000mm
Wymiary: 1300 x 2400 x 510
Waga: 215 kg

19.

TURF SCOUT TS1400 czyści i pielęgnuje nawierzchnie z trawy
syntetycznej z wypełnieniem . Ze względu na jego napędu kole
Dzięki napędowi kołowemu urządzenie jest niezależne od
hydrauliki. Turf Scout TS1400 daje się tym samym zamocować
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do dowolnego miniciągnika czy quada. Składana konstrukcja
pozwala zmniejszyć szerokość urządzenia do 800mm
Szerokość robocza : 1400mm
Wymiary: 1200 x 800 x 900mm
Waga: 165 kg

20.

TURF SOFT TS 2 do czyszczenia niewielkich powierzchni
syntetycznych z wypełnieniem piaskiem lub granulatem.
Jednocylindrowy silnik benzynowy o mocy 3,2 kW ( 4 KM ), filtr
stały 5m2, szerokość robocza 800mm, waga 85 kg,

202 275 zł

23%

27 398,25 zł

21.

TURF SOFT TS 3 do czyszczenia niewielkich powierzchni
syntetycznych z wypełnieniem piaskiem lub granulatem.
Jednocylindrowy silnik benzynowy o mocy 3,2 kW ( 4 KM ), filtr
stały 5m2, szerokość robocza 800mm, waga 90 kg, z
dodatkowym talerzem ze szczotką obrotową

23 310 zł

23%

28 671,3 zł

22.

TURF KING TK 1100 Przystawka z montażem tylnym
trzypunktowym do ciągników kompaktowych dowolnego
producenta, z mocą przynajmniej 20 – 25 KM, realizuje wszystkie
podstawowe funkcje w jednej maszynie: TurfKing dekompaktuje nawierzchnię, oddziela wypełnienie od zanieczyszczeń i
rozprowadza je z powrotem na nawierzchni, oczyszczone i w
odpowiednio odmierzonych ilościach.

49 500 zł

23%

60 885 zł

23.

Szczotka dekompactująca DC 1600 - przystawka do
wysokiego montażu tylnego trójpunktowego, ze złączem
pozwalającym na podłączenie do każdego popularnego traktora
kompaktowego dostępnego na rynku. Służy ona do spulchniania
nawierzchni syntetycznych wypełnionych granulatem oraz
prostowania źdźbła trawy syntetycznej. Szerokość robocza
1600mm, głębokość robocza regulowana
Szczotka ciągnięta SB1 przystawka do wysokiego montażu
tylnego trójpunktowego, ze złączem pozwalającym na
podłączenie do każdego popularnego traktora kompaktowego.
Cztery specjalnie ułożone rzędy szczotek służą do poziomowania
powierzchni nawierzchni sztucznych z wypełnieniem granulatem.

18 852 zł

23%

23 187,96 zł

7 870 zł

23%

9 680,1 zł

26 775zł

23%

32 933,2 zł

24.

25.

Szerokość robocza 1600mm.
CarpetWonder CW95 to urządzenie wielofunkcyjne:
Czyszczenie, przechwytywanie granulatu z obszaru
zewnętrznego, usuwanie elementów ścieralnych i innych
zanieczyszczeń, ponowne odprowadzanie wypełnienia w
odpowiednich proporcjach. CarpetWonder zapewni doskonałą
pielęgnację nawierzchni syntetycznej z wypełnieniem, a tym
samym zwiększy jej żywotność.

Transport loco klient : cena wg indywidualnych ustaleń

Oferta ważna do 31.03.2017r.

Certyfikowane szkolenie dla operatorów : 500 euro
Gwarancja : 24 miesiące
Autoryzowany serwis: W cenie
Płatność : Przedpłata
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