Grass Profi
Alsidig maskine med 4 funktioner
Evers Grass Profi er an alsidig maskine, der kombinerer 4
forskellige funktioner for græsmarks vedligeholdelse.
Elementerne i Grass Profi kan også anvendes individuelt.
GP-300 er en liftophængt maskine, og GP-620 er en
trukket maskine.

Vedligeholdelse af græsmarker
Evers Grass Profi er din professionelle partner i
vedligeholdelse og pleje. Græsmarker af høj kvalitet er
grundlaget for moderne dyrehold og en vigtig faktor med
henblik på de ønskede resultater. Leverandører af græsfrø
anbefaler ofte en årlig vedligeholdelse af græsmarkerne
med isåning af 8-20 kg græsfrø. I det tidlige forår
anvendes maskinen til vedligeholdelse og reparation efter
f.eks. muldvarpeskud, udvintring mm.
Generel vedligeholdelse er optimal i perioden fra juli til
september. Det nye græs har mindre konkurrence, der er
god mulighed for fugtighed, og de første intensive slet er
taget. Dette giver det nye græs bedre mulighed for at
udvikle sig, så optimal produktion nås det kommende
forår.
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Planeringsplanke
Foran på maskinen er der monteret en planeringsplanke,
der skal fjerne de værste ujævnheder i marken.
Planerplanken er monteret på stærke fjedre og kan
højdejusteres over spindler.
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Harvetænderne
Evers Grass Profi er en solid maskine med rækker af
tænder, der skal trække det døde græs samt småbladet
ukrudt op, men lade det gode stærke græs stå. De stive
12 mm tykke tænder kan også sikre løs jord, hvori de nye
græsfrø kan få fæste. Vinklen på tænderne er justerbar, så
intensiteten af harven kan varieres. Harvens sektioner med
deres fjedrende pendulophæng følger jorden tæt og kan
justeres med to bærehjul pr. sektion.

Såmaskinen
GP-300 maskinen er monteret med en såmaskine med 25
udløb fordelt over 3 m. Dette resulterer i en nøjagtig
fordeling af græsset over hele arbejdsbredden.
Såmaskinen drives af tromlen. GP-620 maskinen anvender
en kraftig blæser til at fordele frøene nøjagtigt over hele
arbejdsbredden. Maskinen leveres med en standard
såcomputer for nøjagtig justering og udsåning af frøene.
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Tromle
Tromlen har flere funktioner. Først trykker den græsfrøene
fast i jorden, så de kan spire hurtigt og har en jævn
overflade efter spiring. Dernæst hjælper tromlen
genvæksten af det eksisterende græs, og selvfølgelig har
tromlen den effekt, at den trykker jorden ned og delvist
jævner marken. Tromlen er en cambridgetromle, som er
med til at sikre en god jordstruktur, toplaget efterlades
åbent for at sikre vanddræning, forebygge slæmning og
alligevel sikre et solidt såbed.

Bedre
udvikling
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Solide justerbare,
affjedrede
planerplanker.
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Stærke

1

kendetegn

GP 300

Specielle stive,
12 mm tykke
harvetænder fjerner
uønskede planter.
Aggressiviteten kan
justeres.

Harvesektionerne
sikrer plads til det
nye græs og skaber
perfekte forhold for
spiring i forbindelse
med eftersåning.
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Nøjagtig eftersåning
af græs fra lille til
stor mængde.
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Tromlen hjælper
etablering og sikrer
jævn mark.

Tromlen kan
tilpasses kundens
ønsker og behov.

6

5

