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Ytstädare
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RBK 1500

RBK 1500 är gjord för att på ett effektivt sätt kunna städa konstgräs-
planer.
Tack vare avsaknaden av hydraulisk eller mekanisk kraftöverföring blir 
det enkelt att komma igång.
Den självdrivande konstruktionen gör att man kan koppla den bakom 
valfritt fordon.
Att ytstäda en fullstor plan tar under 1h. Genom att anväda denna ma-
skin så minimeras behovet av djuprengöring.
Som tillbehör finns det även större behållare för löv.

>> Kopplas med kulhandske
>> Magnetbalk som tillval för hårnålar, klämmor etc.
>> Steglös höjdjustering
>> Lövbehållare som tillbehör

Arbetsbredd (cm)    150
Höjd (cm)     35
Vikt (kg)     120



Granulatrensare
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RSK 1000 / 2000

Detta är en granulatrensare avsedd för de vanligast förekommande gra-
nulattyperna.
Tack vare sin självdrivand konstruktion går den att använda med alla ty-
per av fordon.
Arbetsbredd 1000 eller 2000mm gör att den passar så väl den lilla för-
eningen som de stora anläggningarna.
Trumman frikopplas enkelt vid transport eller tömning.

>> Kopplas med kulhandske

Arbetsbredd (cm)    100  200
Volym (liter)    340  780 
Vikt (kg)     85  155



Harv / Räfsa
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LRK 150 / 200

Denna används med fördel varje dag för att hålla underlaget mjukt och 
jämnt.
Med de kraftiga luftgummihjulen justeras harvdjupet enkelt. Den kan 
fås antingen som 3p upphängd eller
med ett kombidrag för bogsering.
Som tillbehör finns en nyutvecklad borstdel. Denna är upphängd i ett 
parallellogram vilket gör att man kan justera borsten exakt efter hur 
djupt man harvar. Den triangelformade borsten ger en bra fördelning 
av granulaten.

>> Kopplas med 3p eller kulhandske
>> Borste som tillbehör

Arbetsbredd (cm)    150  200
Längd (cm)     80/130 80/130 
Vikt (kg)     75  95



Borste
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BK 3000

För dagligt underhåll av konstgräsplaner

Kopplas efter lämpligt dragfordon med 50mm kula. Inget behov av län-
kar som styrupp
borsten då de bakre hjulen är fasta.
Borsttrycket justeras enkelt med de kraftiga luftgummihjulen.
På belastningsytan kan man vid behov lägga tyngder av valfritt slag.

>> Två fast hjul ger perfekt följsamhet
>> Kopplas med kulhandske
>> 3 olika grovlek på borst finns att tillgå

Arbetsbredd (cm)    100  200
Volym (liter)    340  780 
Vikt (kg)     85  155



snöplog
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LBK 200 / 270

Denna plog har slitdelar i PUR istället för gummi då PUR pga
sina egenskaper är väldigt skonsamt mot gräset.
Levereras med valfritt  fäste för frontmontering.

Önskas andra bredder eller höjder går det att ordna.

>> Kraftiga kullagrade teleskopstödhjul
>> Slitstål i PUR

Arbetsbredd (cm)   200  270 
Höjd (cm)     55  55
Vikt (kg)     110  150



Räfsa
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LRK 500 pro

Räfsa med uppfällbara sektioner

En 500 cm bred harv med hydrauliskt uppfällbara sektioner. 
Räfsan har 3 rader med 5 mm dubbelpinnar.

>> Fyra pivothjul ger perfekt följsamhet
>> Kopplas med 3p kat. 1 eller 2

Arbetsbredd (cm)    200 / 350 / 500



Ministädare

RBK mini60

En liten men effektiv ytstädare för små eller trånga utrymmen.

Arbetsbredd (cm)    60
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