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Model  sečky TURFCO TriWave 60" nesená za traktor 
Šířka záběru 1,52 m 
Kapacita zásobníku osiva 35 l / cca 45,5 kg 
Rozteč WaveBlade kotoučů 38,1 mm 
Nastavení výsevu manuálně, plynule měnitelné
Produktivita max 1,2 ha/hod. 
Pracovní ústrojí různých typů3 nezávisle plovoucí hlavy s 30 ks řezných kotoučů WaveBlade
Hloubka záběru 0-34,9 mm 
Požadavky na traktor 35-60 hp, 540 PTO závěs kategorie I a II 
Rozměr stroje 1,88 x 1,0 (bez PTO) x 1,3 m 
Hmotnost 522 kg 

TS Quickston DLF/AGRO CS
jílek jednoletý pro okamžitou regeneraci trávníku
klíčí i při nízkých teplotách
Velikost balení: 25 kg





Model pískovače Turfco CR7 
Min.  požadavky na traktor 35 hp
Rychlost pískování do 9,6 km/hod. 
Kapacita zásobníku 1,4 m3 
Šířka záběru 4,6 - 9,14 m
Výška vrstvy materiálu 0,08 - 6,35 mm 
Hmotnost 658 kg 



Model VD7215 
Pohon/min. požadavky na traktor 23 hp/zdvih.kap. 700 kg
Šířka záběru 1,56 m
Max. hloubka penetrace až 250 mm
Produktivita při rozteči 65 mm 1870 m2/hod.
Produktivita při rozteči 165 mm 3000 m2/hod.4680 m2/hod.





Systém zavlažování je celoročně v provozu

NEZAZIMOVÁVÁ SE!!!!

Ovládání závlahy i na dálku pomocí aplikace na mobilu

• Každodení evidence vydatnosti závlahy čas/litry
• V průběhu ledna kropeno již 5x



Základní popis konstrukce:
- Lehká hliníková konstrukce
- Snadno demontovatelná pro převoz a uskladnění
- Osazena čtyřmi bantamovými koly o průměru 450mm, dvě přední otočná,

dvě zadní napevno
- Konstrukce opatřena závěsem pro připojení k traktoru
- Základní rozměry konstrukce – délka 8m, výška 2,35m šířka v patě 1,5m,

hmotnost včetně svítidel a rozvaděče 380kg

Základní popis použitých svítidel:
- Výbojkové svítidlo Hortilux HSE 600W s širokoúhlým delta reflektorem
- Osazeno sodíkovou výbojkou Philips Master GreenPower 600W – 400V E40
- Svítidlo je vybaveno elektronickým předřadníkem – zapojení na dvě fáze –

400V
- Příkon jednoho svítidla činí 640W, jmenovitý proud 1,65A / 400V, účiník 0,98
- Hmotnost svítidla 4,3kg
- Světlený tok výbojky 85.500Lm, fotosyntetický fotonový tok – 1120 µmol/s,

střední doba života výbojky (50%) – 20.000hodin



Jacobsen TRIKING 1900D 3WD  

Univerzální sekačka pro střih fotbalových a sportovních trávníků. 

• tří-vřetenová sekačka  
• 7-mi nožová vřetena
• přední rýhované válce pro zdvih stébel trávy 
• šířka záběru 180 cm  
• výška střihu 9,5 – 57,2 mm  
• 3-válcový dieselový motor Kubota o výkonu 19hp 
• hydrostatický pohon
• rychlost sečení 0-8 km/hod 
• náhon na 3 kola  
• backlaping - zpětné zabrušování vřeten 
• minimální provozní náklady (velmi nízká spotřeba atd.)
• spolehlivost a dlouhá životnost
• v plném vybavení tzn. včetně předních rýhovaných válců, zadních 

hladkých válečků, stěračů, sběracích košů, vřeten atd. – kompletní tzv. 
fotbalová výbava

Vřetenová sekačka ALLETT C-Range 34

Allett C-Range 34
Typ Benzinová jednovřetenová sekačka 
Záběr (cm) 86,4 
Systém sečení Vřetenové 
Počet nožů 8 
Motor Honda GX200, 5,5 hp 
Výměnné kazety Skarifikační, vertikutační, s kartáčem 
Seků na metr 25 
Výška sečení (mm) 8 - 55 
Nastavení výšky sečení      Plynule nastavitelné 
Rukověť Nastavitelná s antivibrační ochranou 
Zadní válec Ocelový odolnou gumou pokrytý 

třísekční válec - snadná manipulace 
Přední válec Rýhovaný hliníkový se stěrkou, těsněním 

a ložisky 
Sběrací koš (l) Tepelně tvarovaný plast se zpevňujícím 

ocelovým pásem 
Hmotnost včetně boxu (kg) 164 



Reklamní panely jsou převáženy pomocí kolového 
teleskopického manipulátoru

• převáží se v zámezí po pásech UT3G
• zajišťuje společnost ENVOS s.r.o.



Profesionální mechanizační linka SMG

• Dekomprese – uvolnění granulátu
• Následné překartáčování
• Průběžná likvidace trsů přírodní trávy
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