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TurfSoft TS2/TS3
Do czyszczenia niewielkich nawierzchni syntetycznych wypełnionych piaskiem lub granulatem gumowym

Fachowe przeprowadzanie czyszczenia i konserwacji jest wyjątkowo ważna nie tylko dla zachowania właściwości nawierzchni
syntetycznych i zapewnienia ich długiej żywotności. Utrzymanie
nawierzchni w należytym stanie minimalizuje ryzyko kontuzji zawodników.
TurfSoft TS2 to proste i wydajne urządzenie pozwalające na zachowanie jakości mniejszych nawierzchni sportowych z wypełnieniem (piaskiem lub piaskiem i granulatem). Za pomocą tego
urządzenia można usuwać z nawierzchni kurz, elementy ścieralne
i cząstki zanieczyszczeń każdego rodzaju.
TurfSoft jest idealnym rozwiązaniem tam, gdzie jest mało przestrzeni, np. przy schodach, stopniach, wąskie przejściach, które
utrudniają dostęp do boiska.
TurfSoft posiada silnik benzynowy. Silnik wypełnia jednocześnie
trzy funkcje: odpowiada za częstotliwość wibracji sita, napędza
turbinę ssącą i ruch szczotek obrotowych. Lekki nacisk na ramię
sterownicze powoduje ruch szczotki jednocześnie popychając
trawę naprzód, dzięki czemu maszyna przesuwa się bez większego wysiłku ze strony operatora.
Szczotka obrotowa podnosi górną warstwę materiału wypełnienia. Następnie sito oddziela grubsze zanieczyszczenia od piasku
i granulatu gumowego. Turbina ssąca wiąże kurz bezpośrednio w
filtrze stałym. Oczyszczony materiał wypełnienia jest zwracany na
nawierzchnię za pomocą sita wibracyjnego w równomiernych ilościach. Wbudowany filtr można łatwo czyścić z kurzu za pomocą pokrętła.
Do pracy koła przednie maszyny TurfSoft są blokowane. Można
je jednak odblokować do transportu poprzecznego w wąskich
przejściach. Maszyna TurfSoft posiada uchwyty i mechanizm do
jej składania, co pozwala na jej łatwy transport i składowanie.
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TurfSoft TS3
Urządzenie TurfSoft TS3 zostało zaprojektowane do czyszczenia
wypełnionych nawierzchni syntetycznych wzdłuż bandy, ogrodzeń i krawężników. Dzięki wyposażeniu w rozkładane boczne
szczotki TurfSoft TS3 posiada dostęp również do zanieczyszczeń
w trudno dostępnych miejscach. Szczotki boczne można całkiem
prosto złożyć ku górze.
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TurfSoft TS2/TS3

1 cylindrowy silnik benzynowy do zestawu szczotek i turbiny

Wymienna szuflada z sitami możliwość użycia różnych perforacji
sitowych

Pokrętło do czyszczenia filtra stałego

Składane ramię sterownicze zapewniające łatwy transport i
oszczędne powierzchniowo przechowywanie
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Zalecane akcesoria
TurfSoft TS2/TS3
FloorTest FT50
Strona 87

Rękawice
Strona 89

Nauszniki
Strona 89

Okulary ochronne
Strona 89

Maska przeciwpyłowa

Zwrotność również w wąskich przejściach

Podwozie

Przycięta laserowo konstrukcja ramowa ze stali,
pokryta tworzywem sztucznym

Napęd

1 cylindrowy silnik benzynowy / 3,2 kW (4 KM)

Pojemnik filtra

Filtr stały ok. 5 m2

Szerokość robocza

800 mm

Waga

ok. 85 kg

Wymiary

D 980 x Sz 750 x W 570 mm

Prawo do zmian technicznych zastrzeżone

Strona 89

