Græsmarkslufter
Græsmarkslufter
Evers græsmarkslufter forbedrer beluftningen og
gennemtrængningsevnen af græsmarkerne.
Dette forbedrer vandopbevaringskapaciteten i din
græsmark. Toplaget dræner hurtigere, og der er nok luft
i planternes rodzone. Især dette er essentielt for god
græsvækst med højere kvalitet.

Mere luft i toplaget
Evers græsmarkslufter er maskinen der kan løse
problemer i græsmarkens toplag. Evers græsmarkslufter
løser problemer i overfladen som pakning og eller
tilslæmning i toplaget forårsaget af intensiv græsning
eller kraftigt regnfald mm.
Evers græsmarks lufter har 24 knive pr. meter med en
maksimum arbejdsdybde på 185 mm. De hærdede
knive er specielt designet til at lave så lidt skade som
mulig, når de kommer op af jorden. Knivene har en
skarp skæreflade på fronten såvel som bagpå for at
sikre, at græstørven ikke beskadiges. Selv når akslen
med knivene på stilles i en vinkel i forhold til arbejdsretningen for at intensivere arbejdet, vil græstørven
være ubeskadiget.
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Slæbeskoene under lejerne på græsmarkslufteren er ikke
kun til beskyttelse af lejerne, men tjener også som
regulering af maksimumsdybden for at undgå
beskadigelse af græsmåtten. For ekstra indtrængning i
tørre, hårde jordtyper kan græsmarkslufteren monteres
med ekstra vægt, så den kan levere et godt arbejde selv
under hårde betingelser
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Materialer i høj kvalitet
Evers græsmarkslufter er lavet i en solid konstruktion,
der sammen med de anvendte højkvalitetsmaterialer er
med til at sikre maskinen en lang levetid. Dette gælder
også knivene på græsmarkslufteren. Kvaliteten er, som
man forventer fra et Evers kvalitetsprodukt, og de
slidstærke knive har en lang levetid. Et køb af en Evers
græsmarkslufter er en investering for mange år.

2

5

Maskinen kan leveres i størrelser fra 2,5 m til 6 m.
Beluftere med store arbejdsbredder kan leveres med
hjulsæt. Evers har den rette løsning til alle græsmarker
og til alle problemer i disse græsmarker.

Mere luft
i toplaget

Solidt og stærkt
bygget rammekonstruktion.
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Stærke

1

kendetegn

Højkvalitets aksler
for lang tids brug.
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Special designede
knive, med lang
holdbarhed, sikrer
minimal beskadigelse af græsmåtten.
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Vægtholdere til
ekstra vægte, for at
sikre arbejdskvalitet
på alle typer jorde.
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Slæbesko for
beskyttelse af lejer
samt dybdekontrol.

Kan også leveres i
frontmonteret
model for mere
effektiv udnyttelse
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