
EXCEPTIONELL KVALITET OCH 
UTSEENDE

22”, 26”, 30” & 34” BREDD

Den smarta lösningen för grönyta; klippning och underhåll
FÖR: KRICKET, TENNIS, FOTBOLL & GOLF  

VERTIKALSKÄRNING, YTLIG PIP-LUFTNING, BORSTNING, GROOMING ETC.

FÖRBÄTTRAR HÄLSAN OCH SPELBARHETEN PÅ DINA GRÄSYTOR

TM Sytems med specifika kassetter för att byta ut OEM 
KLIPPAGGREGAT 

Med hjälp av universalachassit och lämplig 
adaptersats är TMSystem™ det enda kassettsystemet 
som förvandlar dina triplexgreener eller lätta 
fairwaygräsklippare till ett "komplett" 
gräsunderhållssystem. 

Ett mångsidigt system för att spara behovet av att köpa 
enskilda maskiner.
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The Ultimate in Turf Grooming, Mowing and Maintenance

INFINICUT® Singel-
klippare

Sport grönytor 
applikation 
på modifierad 
John Deere 2500

5 Gang Fairway 
Klippare

TMSystem™

Det ultimata systemet för att frigöra den fulla potentialen i din John 
Deere, Toro eller Jacobsen fairway eller green klippare till flera 
användningsområden för "Complete Turf Refinement". För att gå 
längre, byt ut alla tre klippenheterna på en JD 2500 mot tre 
30"SMARTCut-rullar™ för att uppnå en 85"-klippbredd 
dedikerad som en gräsklippare för t.ex. fotbollsplaner. Satsen 
innehåller alla nödvändiga komponenter för att genomföra 
anpassningen.
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PowerBrush™ 22” 26” 30” 34”

UltraGroomer™ 22” 26”

SMARTVibe™ 22” 26”

Glamorgan CCC
"Vi kör med UltraGroomer™ var 3-4: e vecka och varje gång är 
vi förvånade över mängden skräp och organiskt material vi 
tar ut - vi har nu en plan som är ren och som medger en 
stark, hälsosam växttillväxt. "  Robin Saxton

TurfClean™ 22” 26” 30” 34”

StaticBrush™ 22” 26”

SpringRake™ 22” 26” 30” 34”

Kassetter för grooming, klippning och 
underhåll för alla sportplaner och grönytor.

Grooming-kassetter

HYGIENE Turfclean™ -kassetten är designad för att säkerställa en 
jämn uppsamling av restprodukter från ytan men även längre ner i 
gräsytan om så önskas.

GROOM UltraGroomer™ -kassetten har över 80 st 1,3 mm 
tungstenskarbidblad med 5 mm mellanrum för att säkerställa att din 
green och tee håller starka stående gräsplantor.

LEVEL Den patenterade SMARTVibe™ -kasseten är den enda 
kassetten i världen med inbyggd vibration. Perfekt för att få ner dress 
och gödning under klipphöjden.

BRUSH PowerBrush™ -kassetten är utformad för att säkerställa en 
jämn uppsamling av restprodukter genom hela gräsuppsamlarens 
längd för att maximera gräsets välmående och tillväxtvolym.

TOP DRESS The StaticBrush™-kassetten är en 
mycket effektiv metod för att bearbeta sand 
till greener.

GROOM SpringRake™ -kassetten är utformad för ett minimalt 
aggressivt tillvägagångssätt vid borttagning av organiskt material vid 
gräsplantans bas och är dessutom ett effektivt sätt att ta bort 
restprodukter som klippspill osv.



SarelRoller™ 22” 26” 30” 34”

StarSpiker™ 22” 26”

RazorCutter™ 22” 26” 30” 34”

Scarifier™ 22” 26”

ThatchMaster™ 22” 26” 30” 34”

Wantage Bowling Club

"Att köra SarelRoller™ över vår spel plan varannan 
vecka håller ytan öppen. Använd i kombination med 
andra kassetter från TMsystem betyder det att vår 
spelplan är i bättre skick än någonsin. "  
Dean Gibbons

 Warwick Independent School Foundation
"Vår 34" INFINICUT® är utrustad med en 7-bladig SMARTCut-rulle™ som ger en  
överlägsen skärkvalitet. På kort tid har det gjort en märkbar skillnad för hälsan, 
presentationen och kvaliteten på vår rugbyplan och cricketplan."  Duncan Toon

SMARTCut™ 
with Groomer
22” 26” 30” 34”

Klippkassetter

Underhållskassetter

KLIPPNING SMARTCut™ klippkasseten är designade för både 
fairways, greener, surround, semiruff och t. ex fotbollsplaner. 
SMARTCut TM erbjuder klippning till högsta kvalitet, användbarhet 
samt enkel underhåll och service. Finns i 7,11 och 14 blads 
utförande.

SCARIFY Scarifier TM -kassetten är det självklara valet om 
“Thatch” redan är ett problem i t.ex. greenytan.

22” 26” 30” 34”SMARTCut™  
7, 11 eller 14 blad val

KLIPPNING  Groomer tillvalet till SMARTCut roterar moturs för att fåtill 
den mest effektiva lösningen för att ställa gräset upp innan klipp. Att 
groomern roterar moturs hjälper till att undvika att man skickar in t. ex dress-
sanden i klippenheten.

LUFTARE SarelRoller TM-kassetten, om den används regelbundet 
kommer det att förhindra gräsplantornas övertäthet på t.ex. greener och 
tee, som ett resultat av t.ex. luftburet nerfall och vältande av spelytor. 

LUFTARE StarSpiker TM -kassetten erbjuder en annan metod 
för att förhindra grästäthet på greener genom samma principer 
som SarelRollern.  

DE-THATCH ThatchMaster TM -kassetten används för att motverka 
“Thatch” bildning, genom att skära av gräsrötter som löper vertikalt och 
uppåtsträvande rötter. 

DE-THATCH RazorCutter TM -kassetten är utvecklad för att 
minska påfrestningen på gräset genom att använda icke-karbidblad 
och i stället använda sig av tunna laservassa skärblad.
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