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SportChamp SC2

Do czyszczenia i konserwacji syntetycznych nawierzchni
sportowych z wypełnieniem oraz innych w pełni syntetycznych
nawierzchni sportowych

SportChamp to idealne rozwiązanie problemu pielęgnacji wszel-

Za pomocą szczotki rotacyjnej maszyna zbiera wierzchnią war-

kich syntetycznych nawierzchni sportowych. Modułowy układ

stwę wypełnienia i usuwa zanieczyszczenia. Jednocześnie mate-

maszyny pozwala na wykonanie najbardziej skomplikowanych

riał wypełnienia zostaje poluzowany a włókna wyprostowane.

czynności czyszczących i pielęgnacyjnych.

Zebrane zanieczyszczenia odsysane są za pomocą sprawdzonego
układu ssącego do wielkiego zbiornika filtracyjnego. Zespół filtracyjny sterowany jest automatycznie i czyszczony co minutę. Napędzane hydraulicznie, opróżnianie zbiornika filtra wykonuje się
bezpośrednio z siedzenia kierowcy.
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Czyszczenie syntetycznych nawierzchni trawiastych z wypełnieniem
Woda powierzchniowa jest odprowadzana z nawierzchni tylko pod

Łatwa dostępność elementów maszyny ułatwia pracę i zmniejsza

warunkiem, że od pierwszego dnia od jej położenia jest regularnie

czasochłonność do minimum. Dzięki temu maszyna jest zawsze

czyszczona. Regularne czyszczenie zapobiega również wzrostowi

gotowa do użytku, a nawierzchnia przygotowana do gry. Napęd

mchu i glonów i zabezpiecza nawierzchnię przed zmianami właści-

hydrostatyczny i podnośniki ułatwiają pracę personelowi obsługi.

wości fizycznych.

W ten sposób pielęgnacja boiska sprawia przyjemność. Konst-

W zależności od stanu nawierzchni i stopnia jej zabrudzenia, stosu-

rukcja maszyny pozwala na dokładne dopasowanie do nacisku

je się szczotkę ciągniętą z odsysaniem mniejszych cząstek zanieczysz-

powierzchniowego wymaganego dla nawierzchni sztucznych.

czeń lub szczotkę obrotową dla cząstek większych i zanieczyszczeń

Maszyna SportChamp może być również stosowana na nawi-

z powietrza. Dzięki montażowi przystawek z przodu maszyny, każde

erzchniach nie związanych z gruntem. Może nawet pracować bez

naroże nawierzchni jest gruntownie wyczyszczone a materiał wypeł-

problemu nad kanałami ściekowymi.

nienia ponownie odprowadzany.
Czyszczenie nawierzchni w pełni syntetycznych
Podobnie jak nawierzchnie syntenyczne z wypełnieniem taki te w pełni syntetyczne są wystawione na działanie szkodliwych czynniów zewnętrznych. Opady i ciągłe użytkowanie nieodwracalnie obniżają jakość materiału. SportChamp z wbudowanym przeciwbieżnym zespołem szczotek i swoimi hydraulicznie napędzanymi szczotkami bocznymi jest w stanie utrzymać tego typu nawierzchnię w absolutnie doskonałym stanie.
Tylko maszyna SportChamp i jej przeciwbieżny układ szczotek pozwala prostować załamane włókna w mgnieniu oka. Potężna turbina ssąca w połączeniu z pracą szczotek pozwala wychwytywać zanieczyszczenia w przyjaznym dla środowiska procesie i gromadzić je w
dużym zbiorniku filtra.
Nawierzchnie w pełni syntetyczne są regularnie spryskiwane wodą,
która jest na długo zatrzymywana - zwyczajne układy odsysające
mają tutaj problemy. SportChamp jednak nie: Jako jedyna maszyna czyszcząca do nawierzchni syntetycznych posiada on system filtrów wymiennych. Dzięki tej maszynie możliwe jest czyszczenie wilgotnych i mokrych nawierzchni bez konieczności redukcji mocy ssącej lub całkowitego wyłączania turbiny. Regularnie czyszczona nawierzchnia maszyną SportChamp będzie spełniać wszystkie wymagania pierwszogatunkowej nawierzchni do gry.
SportChamp: Brak zanieczyszczeń, brak kurzu i zużycia oznaczają zawsze dobrze utrzymaną nawierzchnię, po której piłka równo się toczy.
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SportChamp SC2

Praktyczny system sprzęgu do montażu przystawek bez koniecz-

Przejrzysty wyświetlacz – łatwy w obsłudze

ności użycia dodatkowych narzędzi

SportChamp SC2B/ D: Hydrauliczny podnośnik do opróżniania

Opony do jazdy po nawierzchniach trawiastych wywierają

pojemnika filtra

minimalny nacisk na nawierzchnię
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SportChamp SC2D 4HL:

Sito wibrujące oddziela zanieczyszczenia od piasku i rozprowa-

Hydrauliczne opróżnianie na wysokim poziomie do 2.000 mm

dza piasek z powrotem na nawierzchni

Podwozie

Przycięta laserowo konstrukcja ramowa ze stali, pokryta
tworzywem sztucznym

Napęd

SC2B: 3 cylindrowy silnik benzynowy, z chłodzony wodą /
18,5 kW (24 KM)
SC2BL: 2 cylindrowy silnik benzynowy, z chłodzony powietrzem /
17 kW (22 KM)
SC2D i SC2D 4HL: 18,5 kW (24 PS)
3 cylindrowy silnik wysokoprężny, z chłodzeniem wodnym /
18,5 kW (25 KM)

Napęd

Hydrostatyczny, prędkość jazdy do 10 km/h
Hydrauliczny podnośnik do opróżniania pojemnika filtra; blokada
różniczkująca

Pojemność zbiornika

ok. 20 litrów

Szerokość robocza
szczotek

w zależności od szczotki: 900 - 1.600 mm

Pojemność zbiornika filtra

z zespołem filtra do nawierzchni suchych: ok. 150 litrów
z sitem specjalnym: ok. 400 litrów

Zalecane akcesoria
SportChamp SC2
FloorTest FT50
Strona 87

Dmuchawa do liści
Strona 86

Rękawice
Strona 89

Nauszniki
Strona 89

Waga

od ok. 680 kg

Wymiary

D 2.800 x Sz 1.320 x W 1.283 mm

Okulary ochronne
Strona 89

Maska przeciwpyłowa
Strona 89

Prawo do zmian technicznych zastrzeżone
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SportChamp SC2

Szczotka obrotowa

Szczotka stała

Szczotka przeciwbieżna

Rozstrząsacz piasku/ granulatu gumowego

Ssawka do liści

Szczotka dekompaktująca
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Szczotka zamiatająca

Szczotka przeciwbieżna

Wąż ssący

Rozpylacz

Dmuchawa do śniegu

Pług do odśnieżania

