Bij ingrijpende gazonrenovatie, waar volledig heraanleg noodzakelijk
is, is het essentieel om de oude grasmat te verwijderen. Door het
wegnemen van een dunne toplaag zal men niet enkel verweerde
grasplantjes afvoeren maar kan men meteen ook alle vervuiling door
onkruid, mos en andere parasieten die zich in de loop der jaren in het
gazon genesteld hebben, verwijderen. Zo vertrekt men voor de nieuwe
aanleg met een nieuwe schone lei.
Het uniek concept van de ELIET TURFAWAY 600 laat toe om
snel en met goede precisie een dunne zode los te steken.
Je wilt immers niet onnodig veel aarde afvoeren. De unieke
opbouw van deze zodensnijder op rupsen zorgt voor een
stabiele machine met optimale bodemgrip wat zorgt voor
maximaal comfort voor de bediener. Dankzij de verhoogde
tractie die de rupsen leveren, kan de ELIET TURFAWAY,
zoden van 60 cm breed uitsteken.
Dit staat garant voor optimaal rendement.

> Optimale grip
Zoden steekt men bij voorkeur bij een vochtige
ondergrond. De rupsen hebben een groter
contactoppervlak met de bodem die zorgt voor
maximale grip en betere tractie.

> Optimale wendbaarheid
De aandrijving van de rupsen is hydrostatisch.
De rijsnelheid van elke rups kan traploos worden
gestuurd waardoor de machine vloeiend bochten
neemt en zelfs om zijn as kan draaien. Zo kan men
met de TURFAWAY op elk gazon terecht.

> Optimaal bedieningscomfort
De bediening van de TURFAWAY is kinderlijk eenvoudig.
Met de linkerhand bedient men de koppeling voor de
tractie en de mesaandrijving. De rechterhand is vrij
om de machine te sturen via een centraal geplaatste
joystick. Om het steekmes op werkdiepte te brengen
spreekt men de kracht van de beenspieren aan want dit
gebeurt met de voet. Het stuur heeft trillingsdempers om
het comfort van de operator te verhogen.

> Optimaal snijden
Om dunne aaneenhangende zoden te kunnen steken werd
het mes achter de rupsen geplaatst. Bij het lossteken kan
de zode vrij bewegen en wordt niet meer door de machine
aangedrukt. Dankzij de coaxiale excenter aandrijving
maakt het mes bij de TURFAWAY mooi horizontale
steekbewegingen. Hierdoor kan men de diepte beter
aanhouden en is er minder risico op zodebreuk. De
werkdiepte kan met één hendel en een overzichtelijke
diagram snel en eenvoudig worden versteld.

> Optimaal rendement
Met een mes van 60 cm breed heeft de TURFAWAY
standaard zowat de grootste werkbreedte op de markt
van de zelfrijdende zodensnijders. De extra grip die
de rupsen generen zorgen dat de machine in alle
omstandigheden zijn rendement blijft leveren. Het mes
kan onder hoek worden ingesteld zodat men afhankelijk
van de bodemsoort steeds de juiste afstelling kan maken.

Honda GX200

Rupsaandrijving

Hydrostatisch

Start

handstart

Rijsnelheid

-4 km/u < 0 > +4km/u

Vermogen

6,5 pk

Afmetingen (L x B x H)

145 cm x 62 cm x 99 cm

Diepte instelling

0 tot -60 mm

Gewicht

195 kg

Steekbewegingen

800 /min

Comfort

trillingsgedemt stuur

Slaglengte

38 mm

Geluidvermogen Lw(A)

95 dB(A)

Werkbreedte

600 mm

Opties:

supplementair gewicht 60 kg

Rupsbreedte

100 mm

Contactvlak met bodem

960 cm2

Sturing

Joy-stick
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