
FÖR KONSTGRÄS – ATC 2000

Maskinen är konstruerad för att enkelt och effektivt kunna un-
derhålla konstgräs som är installerat både inom och utomhus. 
Målet är att få en ren och fin spelyta utan skräp och oönskade
partiklar samt att bevara konstgräsets spelegenskaper. För att 
uppnå detta är utrustad med tre typer av verktyg.

Surface Cleaner 
Denna funktion tar bort mindre partiklar och skräp från spelytan. 
Konstruktionen fungerar genom att ett verktyg av aluminium 
pressar ner gräset och gummigranulat och partiklar lyfts eller 
sprätts upp på en sikt. Sikten är utrustad med ett ”skaknings-
hjul” samt hål med storleken 6x14 mm. Med hjälp av sidorö-
relser silas materialet i sikten och gummigranulatet återförs 
till konstgräset medan skräp och oönskade partiklar blir kvar 
i sikten. Trycket kan justeras beroende på mängden gummi-
granulat och konstgrästyp. Papper, småsten, tejp, tuggummi, 
glasspinnar mm kan tas bort. Det finns uppsamlarfack som lätt 
kan avlägsnas och rengöras

Harv 
Maskinen är utrustad med en harv där det är monterat 60 st 
3 mm harvpinnar. Dessa harvpinnar har som funktion att lösa 
upp gummigranulatet i det övre skiktet av planens yta. Detta 
bidrar till att det översta lagret gummigranulat kommer att
hålla sig mjukt och luftigt. Det finns möjlighet att justera harv-
pinnarna efter hur djupt man önskar att arbeta med underla-
get. Det går också att ställa harvpinnarna i neutralläge vilket är 
inställningen när harvfunktionen inte används. 

 

Borsten 
Maskinen är utrustad med specialdesignade borstar anpas-
sade för konstgräs. Sladdborsten kan stegvis justeras i djup och 
höjdläge. Borstningen ger konstgräsplanen en jämn och slät 
yta.

Maskinen har en arbetsbredd på 2 meter och dras av en liten 
traktor. Det krävs inte någon hydraulisk eller mekaniska 
anslutningar till maskinen. Relommenderad hastighet är 10-12 
km/h. 

Ytrengörare
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Tekniska specifikationer
Längd: 1640 mm

Bredd: 2100 mm

Höjd: 290 mm

Vikt: 76 kg 


