22-03-2011

Vinterpleje af kunstgræs

Lars Rævsager

Produktchef - Maskiner
Ansat hos Prodana siden okt. 2006

Kunstgræs – Et godt alternativ!
Selv for et græsfrø firma!

Minusser:

Plusser:
- Forlænger spilleperioden
- Beskytter eksisterende græsarealer
- Er bedre at spille på end grusbaner

- Anlægspris

- Levetid
- Vedligeholdelseskrav

En svær balancegang……

-

Vandgennemtrængelig underlag
Stødabsorberende overflade
Lodretstående græsstrå
Ønsket om en ren og jævn overflade

-

Brug af optøningsmidler
Ønsket om en snefri spilleflade
Brug af store maskiner / tidsbesparende
Spillerens krav
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Vedligehold – Vinter

Vedligehold – Vinter

Vedligehold – Sneplov

Sneplov
- Kan flytte selv små mængder sne
- Skal bruges sammen med anden for bekæmpelse
- Skal monteres med hjul eller ligende
- Skal ikke tættere end 2 – 3 cm pga. ujævnheder
Store mængder samles i sider og ender
HUSK – Selv små mængder sne bliver tungt!
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Vedligehold – Sneslynge

Sneslynge
- Kan ikke flytte tøsne
- Skal monteres med hjul
- Kan flytte let sne langt
- Kan ikke stå alene

Vedligehold – Spreder /
sprøjte

Spreder & sprøjte til salt / tømiddel
- Skal kunne sprede / sprøjte præcist
- Kapaciteten / vægt

Vedligehold – Dagligt /
ugentligt

Terra Brush
- Udjævning af granulat efter dagligt brug
- Flytning af granulat fra siderne og ind på banen
- Oprejsning af ”strå”
- Indarbejdelse af salt
- Bearbejder kun overfladen af granulatet
Terra Rake
- Løsning af granulat efter hårdt brug
- Oprejsning af ”strå”
- Bearbejdelse af øverste 1 – 1,5 cm.
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Vedligehold – Dagligt /
ugentligt

Terra Brush inkl. strigle
- Udjævning af granulat efter dagligt brug
- Flytning af granulat fra siderne og ind på
banen
- Oprejsning af ”strå”
- Indarbejdelse af salt
- Bearbejder kun overfladen af granulatet
-Løsning af granulat efter hårdt brug
- Oprejsning af ”strå”
- Bearbejdelse af øverste 1 – 1,5 cm.
- Justerbar strigle

Vedligehold – Efter behov

Terra Clean
- Udjævning af granulat
- Oprejsning af ”strå”
- Rensning af overfladen
- Bearbejdelse af øverste 1 – 1,5 cm.
- Arbejdsbredde 150 cm
- Fungerer kun ved tørt granulat

Et godt råd!

Brug din sunde fornuft – KIG på banen
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Vedligehold – Producent
anbefaling

- Alle køretøjer på banen må maksimalt have et dæktryk på 0,5 kg/cm2.
- Det anbefales kun at benytte sneslynge med monteret hjul / slæbesko
- Snerydning skal ske på tværs af banen / på langs af syningerne
- Salt / optøningsmidler er OK
- Hele arealet skal spules rent når vinteren er forbi
Det allerbedste og sikreste er at aflyse, når der ligger sne..
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