
UNDERHÅLLSMASKINER FÖR KONSTGRÄS

Sladdborsten används till att rugga upp ytan på konstgräs-
mattan. Borsten finns i två olika utförande: 3 meter bred med 
justerbara hjul, eller 1.5 m bred för mindre konstgräsplaner.

Koppling till trepunktslyft (sladdborste 3 m bred): 
Frontborsten kopplas till en traktor eller liknande
redskap med en frontlyft.

• Lyftarmarnas kopplas i bärtapparna på sladdborsten.  
Sprintar sätts i hålen.

• Tryckstången kopplas i toppfäste på sladdborsten med 
lämplig bult försedd med låssprint.

• Lyft upp länkarna så att dessa inte rör vid konstgräset när 
sladdborsten är kopplad till trepunktslyften.

• CE skylten sitter vid tryckstångsfästet. 

Koppling med dragstopp (sladdborste 1,5 m bred): 
Frontborsten kopplas till en traktor eller liknande redskap med 
en frontlyft. 

• Vid behov justera länkarna med vantskrivarna
• Genom att lossa kontramuttrarna kan man justera på 

innerröret
• Spänn fast kontramuttrarna igen efter justering
• Länkarna ska vara lika mycket sträckta när man kör rakt fram
• CE skylten sitter vid hjulet fram
• Lufttryck 2,0 kg

Sladdborstens hjul ska rulla mot underlaget när man borstar
konstgräset. Vid behov lasta sladdborsten med t.ex.
cementblock i belastningskorgen. På den 3 meter breda
sladdborsten justeras stödhjulen med vevar. Lyft låshaken,
skruva på veven, avläs på innerröret som sitter ovanför
gummihjulet och vänd sedan tillbaka låshaken. Då den
3 meter breda borsten ej används ska hjulen justeras ner
så att borsten inte rör vid underlaget. Borsten som är 1,5
m bred måste vändas upp och ned för att inte borstarna
ska skadas. Om salt används på konstgräset är det extra
viktigt med rengöring av sladdborsten. 

Sladdborste
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Reservdelslista
Borste (1.5 och 3 m) 1500-70

Borste (1.5 m) 750-70

Gummihjul komplett (3 m) 300-4

Länkhjul (1.5 m) 80 mm

Fasthjul (1.5 m) 80 mm

Vantskruv (1.5 och 3 m) 190-240

Länk (3 m) 20 Länk (3 m) 31

Länk (1.5 m) 8 Länk (1.5) 18 

Vikt

3,0 m - 135 kg

1,5 m - 40 kg


