
the worker is king

Deep Tine Aerator

Ytkompaktering är ett återkommande problem för greenkeepers. Djupluftning är därför en vanlig praxis i 
alla underhållsprogram. GKB DTA tränger enkelt igenom den komprimerade gräsytan till det önskade djupet. 
Med olika tinor (kryss, solid och hålpipa) och med justerbar arbetsvinkel på tinorna så får man exakthet i arbetet. 
Vatten, luft och näring kan sedan enklare passera genom markprofilen vilket leder till en förbättrad spelyta.

Med DTAs "Tine Holding System" och dess 
justerbara arbetsvinkel (upp till 25°) och arbetsdjup (upp 
till 40 cm) så ger DTA dig kontroll över arbetet.

DTA210 och DTA240 är försedda med hydraulisk 
djupjustering så att önskat djup snabbt och enkelt kan 
justeras ifrån förarplatsen på traktorn.

Med den 3-växlade kraftiga växellådan kan du 
optimera djupluftarens arbetshastighet i 
förhållande till hastigheten på traktorn för att 
skapa exakthet och precision i hålmönster och 
hålbild efter den specifika spelytans behov. Maskinerna
som är försedda med GKB's unika monteringssystem för 
tinorna, gör det möjligt att snabbt byta till olika typer och 
storlekar tinor t.ex. solida-, kryss- och hålpips tinor.

www.gkbmachines.com
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   Modell DTA120 DTA160 DTA210 DTA260

     Arbetsbredd 120 cm 160 cm 210 cm 260 cm

      Arbetsdjup 25 cm 30 cm 40 cm 40 cm

Dimensioner  (l x b x h) 120 x 130 x 90 cm 100 x 170 x 120 cm 120 x 220 x 140 cm 160 x 270 x 180 cm

      Vikt 500 kg 930 kg 1400 kg 2000 kg 

 Effektbehov > 18 hk > 35 hk > 55 hk > 65 hk

 Kopplingar
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Trepunktslyft
kat. 1

 Djupjustering Mekanisk Mekanisk Hydraulisk Hydraulisk

 Rotorhastigheter 3-växlad 3-växlad 3-växlad 3-växlad

Arbetsvinkel på tinorna
Justerbar

< 25°
Justerbar

< 25°
Justerbar

< 25°
Justerbar

< 25°

 Ljudnivå 80 db (A) 80 db (A) 80 db (A) 80 db (A)

 PTO varvtal Rek. 540 varv/min Rek. 5540 varv/min Rek. 5540 varv/min Rek. 540 varv/min

Oljeflöde 20 L/min 20 L/min 20 L/min20 L/min

Max. hydraulflöde 150 bar 150 bar 150 bar150 bar




