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Proﬁl
Lindholm Maskiner a/s er leverandør af kvalitetsmaskiner til den
professionelle, grønne sektor såsom golfbaner, stadions, træningsanlæg og kommuner. Endvidere omfatter produktprogrammet et
komplet sortiment til pleje og vedligehold af kunstgræsbaner.
Lindholm Maskiner a/s er dansk importør af produkter fra:
REDEXIM
TRILO/Vanmac
Progressive Turf Equipment
GreenTek
Shibaura
Graden
Endvidere er vi forhandler for følgende:
GMR Stensballe
Bogballe
Vestas/Hydromann
Lindholm Maskiner a/s er en familieejet landsdækkende virksomhed
hjemmehørende på Fyn med eget reservedelslager og serviceværksted.
Alle maskiner, tilbehør og reservedele leveres overalt i Danmark.
Lindholm Maskiner a/s indgår i et netværk af hortonomer og andre
fagfolk indenfor pleje og vedligehold af græsarealer til professionelt
brug. Vi kan således medvirke til at vejlede greenkeepere, groundsmen
og andre specialister med ansvar for driften af store græsarealer.

Vision
Det er Lindholm Maskiner a/s vision at være den foretrukne leverandør
af specialmaskiner til den grønne sektor. Vi arbejder kontinuerligt på at
levere et højt serviceniveau med stor kundetilfredshed samt et innovativt
maskinprogram. Vores målsætning er at blive opfattet som en troværdig
og professionel aktør.

Fakta om Lindholm Maskiner a/s
s )NNOVATIVE KVALITETSMASKINER FRA VERDENS FRENDE PRODUCENTER TIL DEN
grønne sektor
s %GET RESERVEDELSLAGER MED HURTIG LEVERING
s %GET SERVICEVRKSTED
s (JT SERVICENIVEAU
s "REDT MARKEDSKENDSKAB OG NETVRK TIL SPECIALISTER I DEN GRNNE SEKTOR
herunder kunstgræs.
s %NGAGEREDE OG MOTIVEREDE MEDARBEJDERE
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Verti-Draining
Dybdeluftning

Kunsten at Verti-Draine
"RUGEN AF 6ERTI $RAIN® som plejemetode til at lufte vækstlag er også betegnet som dybdeluftning. Verti-Drain® presser
massive spyd ned i græsoverﬂaden i en arbejdsdybden på maks. 40 cm og kan, trinløst, indstilles til at ”brække” vækstlaget fra hinanden før maskinen trækker spyddene op igen. På denne måde skabes sprækker i vækstlaget, så rødderne
kan afsøge større område for vand og næring.

Ringe græsvækst

Sund græsvækst

Kraftig ﬁltdannelse

Minimalt ﬁltlag

Manglende rodnet

Dybt rodnet

Kompakt vækstlag
Uigennemtrængelig sål

Gennembrudt sål

Lukket drænlag

Åbent drænlag

Verti-Draining sikrer et løst og luftigt vækstlag, så ilt,
vand og næringsstoffer kan trænge ned og kuldioxid
FRIGIVES )NDSTILLES 6ERTI $RAIN® med "bræk" vil vækstlaget
løsnes og mængden af luft maksimeres.

)NDSTILLINGEN AF
vinklen på spyddene foretages
på siden af
maskinen og gøres
nemt vha.
indstillingshåndtaget. Ligeledes
foretages
dybdejustering
på begge sider af
maskinen.
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Verti-Draining
Dybdeluftning

Verti-Drain® gennembryder vækstlaget vertikalt
med hugpiben i 90° vinkel. Perfekte, ensartede
JORDPROPPER TRKKES OP PÍ OVERmADEN "RUG AF
hugpiber er ideelle, når der skal udskiftes vækstlag
eller ved bekæmpelse af ﬁltlag.

Ved at benytte forskellige størrelser af hugpiber
afhængig af arealet, opnår man det bedst mulige
resultat. Anvendelse af hugpiber i.f.m. eftersåning
og topdressing optimerer spiring og vækst og lufter
underlaget optimalt.

4URF (OLD $OWN &INGERS SIKRER
at tørven holdes på plads under
arbejdsgangen, selv ved dårligt
rodnet.
Produktkatalog 2015/2016 - www.lindholmmaskiner.dk
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Verti-Draining
Carrier

Carrier
Den selvkørende motorenhed Carrier kan med stor ﬂeksibilitet sættes foran en række specialmaskiner. Maskinens lave
vægt kombineret med de store hjul gør den særdeles velegnet som trækkende enhed på følsomme områder som f.eks.
greens og opvisningsbaner. Verti-Drain 1513, SpeedSeed 1200 og Verti-Cut 1300 er eksempler på maskiner, der fungerer
optimalt sammen med Carrier.
6ERTI 0OWER ER HYDRAULISK DREVET OG YDER  (+ 0ÍMONTERET 6ERTI $RAIN® 215.013 har den en arbejdsbredde på 130 cm og
en arbejdsdybde på 15 cm. Verti-Drain® 1513 kan endvidere bruges bag en traktor med almindeligt 3-punkts ophæng.

Carrier

Arbejdsbredde

Arbejdsdybde

Samlet vægt

Motorstr./gearkasse

m/ Verti-Drain 1513

130 cm

Maks. 150 mm

1.048 kg

 (+HYDROSTAT

m/ Verti-Cut 1300

130 cm

Maks. 40 mm

660 kg

 (+HYDROSTAT

m/ Speed-Seed 1200

120 cm

4,7 mm til 19 mm

988 kg

 (+HYDROSTAT
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Verti-Draining
Verti-Drain Concorde & Mustang serien

Verti-Drain® Concorde 2216 og 2220
De nye Verti-Drain® Concorde modeller er udviklet til at arbejde ved høje hastigheder på store arealer som boldbaner
og fairways. Med en arbejdsdybde på op til 22 cm og mulighed for at sætte op til 15 graders vinkel på pindene er det
ideelle maskiner, når behovet er Verti-Draining over store områder i mellemdybden.

Verti-Drain® 71 – Mustang
De hurtige Mustang modeller er ideelle for både golf- og boldbaner. Med en arbejdshastighed på op til 4,3 km/t kan
disse modeller benyttes som hurtig-prikker såvel som traditionel Verti-Drain®. Maskinerne kan monteres på mindre
kompakttraktorer, hvilket gør dem særligt velegnede på greens, opvisningsbaner og andre følsomme områder.

Produktnavn

Arbejdsbredde

Arbejdsdybde

Concorde 2216

160 cm

22 cm

840 kg

 (+LIFTKAP  KG

Concorde 2220

200 cm

22 cm

1.030 kg

 (+LIFTKAP  KG

Verti-Drain® 1517

176 cm

15 cm

529 kg

 (+LIFTKAP  KG

Verti-Drain 7110

100 cm

Maks. 15 cm

340 kg

 (+LIFTKAP  KG

Verti-Drain 7117

170 cm

Maks. 15 cm

575 kg

 (+LIFTKAP  KG

Verti-Drain® 7120

200 cm

Maks. 20 cm

915 kg

 (+LIFTKAP  KG

®
®

Vægt

Effektbehov
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Verti-Draining
Verti-Drain 72, 73 og 74 serie

Verti-Drain® 7212 & 7215
Verti-Drain® 72-serien består af de mest kompakte Verti-Drain® modeller på markedet. Med et effektbehov
FRA  (+ KAN  SERIEN BENYTTES AF HELT SMÍ TRAKTORER OG DERMED SIKRES LAVEST MULIGT MARKTRYK !RBEJDSDYBDEN
indstilles fra 0-25 cm, hvilket gør 72-serien velegnet til greens, teesteder og boldbaner mv.

Verti-Drain® 7316 og 7416
Verti-Drain® 7316 er en alsidig maskine til alle områder på golf- og boldbaner. Med sine 160 cm arbejdsbredde
er Verti-Drain® 7316 særligt velegnet til golf- og boldbaner med behov for en allround maskine til alle typer
verti-drain opgaver.
Verti-Drain® 7416 med en arbejdsdybde på op til 35 cm er meget robust og kan løsne komprimeret vækstlag på
ethvert areal.

Produktnavn

Arbejdsbredde

Arbejdsdybde

Vægt

Effektbehov

Verti-Drain® 7212

120 cm

Maks. 25 cm

470 kg

 (+LIFTKAP  KG

Verti-Drain 7215

156 cm

Maks. 25 cm

550 kg

 (+LIFTKAP  KG

Verti-Drain 7316

160 cm

Maks. 30 cm

670 kg

 (+LIFTKAP  KG

Verti-Drain® 7416

160 cm

Maks. 35 cm

870 kg

 (+LIFTKAP  KG

®
®
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Verti-Draining
6ERTI $RAIN  OG  SERIE ($

Verti-Drain® 7516, 7521 & 7526
De store 75-serie Verti-Drain® maskiner løsner vækstlag i op til 40 cm arbejdsdybde. Disse maskiner anvendes typisk på
store arealer, hvor effektiv dybdeluftning ønskes. 75-serien er særlig anvendt blandt kommunale anlæg, golfbaner og
entreprenører og kan med fordel hjulmonteres for øget førerkomfort og lavere akseltryk.

Verti-Drain®  ($   ($
De største og mest solide Verti-Drain® modeller på markedet er bygget til at løsne vækstlag under de mest krævende
forhold. Dybdereguleringen foretages hydraulisk fra førersædet, og der er generelt lagt vægt på at gøre indstillingen af
maskinen hurtig og enkel. Verti-Drain® 76-serien er monteret med kraftigere gearkasse og bagrulle end 75-serien, og
MASKINERNE ER DERMED SRDELES VELEGNEDE TIL (EAVY $UTY OPGAVER PÍ STORE AREALER (JULMONTERING FOR GET FRERKOMFORT
og lavere akseltryk kan med fordel monteres.

Produktnavn

Arbejdsbredde

Arbejdsdybde

Vægt

Effektbehov

Verti-Drain® 7516

160 cm

Maks. 40 cm

1.130 kg

 (+LIFTKAP  KG

Verti-Drain® 7521

210 cm

Maks. 40 cm

1.375 kg

 (+LIFTKAP  KG

Verti-Drain

7526

260 cm

Maks. 40 cm

1.595 kg

 (+LIFTKAP  KG

Verti-Drain

7621

210 cm

Maks. 40 cm

1.565 kg

 (+LIFTKAP  KG

Verti-Drain® 7626

260 cm

Maks. 40 cm

1.930 kg

 (+LIFTKAP  KG

®
®

Produktkatalog 2015/2016 - www.lindholmmaskiner.dk

| side 9

Verti-Drain® tilbehør
Wheel kit

Rocket tines

Man kan udstyre mange
Verti-Drain® modeller med et
WHEEL KIT TRANSPORTHJUL DER
letter transporten af maskinen.
Fordelen er endvidere, at man
kan anvende traktorer med
mindre liftkapacitet.

Rocket tines er udviklet til den
store Verti-Drain® 76 serie og bruges til at nedmåtte store mængder
sand i banen. Efter udlægning af
topdress bruges Rocket tines til at
”skubbe” sandet ned i jorden. Derefter bruges 24 mm massive spyd
til at dekomprimere jorden med.

Windrow kit
På de ﬂeste Verti-Drain®
modeller kan man montere
et windrow-kit, der lægger
propperne i strenge for
lettere opsamling.

Core Collector
Core Collector består af en
ﬂeksibel gummi-skinne, der
SAMLER PROPPERNE "AGVED
sidder en række aluminiumsﬁngre, som sikrer, at alle
propper samles op i kassen.
Dette foregår uden risiko for
at skade greens og andre
følsommer plæneoverﬂader.

Roterende børste til
Verti-Drain®
Den roterende børste monteres
bag på Verti-Drain® maskinen.
Den bruges eks. til nedmåtning
af topdress, jævning af plæneoverﬂaden eller til at knuse
JORDPROPPER "RSTERNE ER VALGT
således, at de er ideelle til at
bearbejde materialet.

Turf hold down ﬁngre
Turf hold down ﬁngre sikrer,
at man ved verti-draining ikke
ødelægger plæneoverﬂaden,
selv ved overﬂader med
dårligt rodnet.
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Solid tines – massive spyd
Massive spyd fås helt fra 5 mm
tykkelse til 24 mm tykkelse i
forskellige længder. Afhængig af
maskine, jobtype, årstid og underlag kan brugen af forskellige typer
massive spyd (herunder også
KRYDS SPYD VRE EN AFGRENDE
faktor i forbedring af underlagets
dræningsevne og røddernes
nærings- og iltoptagelse.

Hugpiber
(UGPIBER FÍS I MANGE FORSKELLIGE
størrelser. Ved at bruge hugpiber og trække hele propper op
i.f.m. eftersåning og topdressing,
optimerer man græssets vækst, og
underlaget luftes optimalt. Valget
af hugpibe afhænger af maskine,
jobtype, årstid og underlag.

Multi tine blokke
Multi tine blokke bruges til at
reducere hulstørrelsen på VertiDrain tandholderne, så det er
muligt at køre med tyndere og
samtidig ﬂere spyd på hver tandholder. Derved kan enten 8 mm
eller 5 mm spyd anvendes.
De mindre spyd er velegnede ved
eftersåning eller en let overﬂadeluftning, og giver større udnyttelse
af f.eks. kunstvanding. 8 og 5 mm
spyd er meget anvendt til luftning
af følsomme områder som f.eks.
målfelter og greens, hvor plæneoverﬂaden ønskes efterladt så
uberørt som muligt.

Dybde- og overﬂadeluftning
Verti-Quake og Verti-Knife

Verti-Knife® 1600
Verti-Knife® 1600 erstatter Verti-Knife 1800 og er en ny og
enklere type overﬂadelufter. Den leveres som standard med
skiveskær på to aksler for intensiv luftning. De to aksler kan
erstattes med en større aksel og større skiveskær, såfremt
en dybere luftning ønskes. På toppen af maskinen ﬁndes
en opbevaringsboks, hvori man kan placere ekstra vægt
for bedre jordgennemtrængning.

Verti-Knife® 2500

D

NYHE

Den nye stærke Verti-Knife® 2500 er ideel til hurtig luftning
af store arealer med sine særdeles holdbare skærediske.

Verti-Quake®
Verti-Quake® løsner vækstlaget ved hjælp af kraftige, roterende knive. Knivene bevæger sig individuelt igennem
vækstlaget og skaber en jordskælvslignende effekt. Resultatet er en særdeles ensartet dybdeluftning med en pæn,
uforstyrret plæneoverﬂade.

Produktnavn

Arbejdsbredde

Arbejdsdybde

Verti-Knife 1600

160 cm

Maks. 40 mm

400 kg

Verti-Knife® 2500

250 cm

Maks. 80 mm

2.242 kg

Verti-Quake® 2510

110 cm

Maks. 25 cm

470 kg

 (+,IFTKAP  KG

Verti-Quake 2516

160 cm

Maks. 25 cm

575 kg

 (+,IFTKAP  KG

Verti-Quake 2521

210 cm

Maks. 25 cm

690 kg

 (+,IFTKAP  KG

Verti-Quake® 3822

220 cm

Maks. 38 cm

1.247 kg

®

®
®

Vægt

Effektbehov
 (+,IFTKAP  KG
 (+,IFTKAP  KG

 (+,IFTKAP  KG
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Hurtigprikning
Core-Collector, Verti-Core

Core-Collector
#ORE #OLLECTOR (, ER EN GANGMODEL TIL OPSAMLING AF JORDPROPPER FRA GREENS 6ED TMNING KAN MASKINEN LFTE
containeren op i 130 cm højde og tippe op i eks. trailere eller arbejdsbiler med lad. Forrest på maskinen sidder skinner,
der samler jordpropperne på en linie, hvorefter de ved hjælp af et transportbånd transporteres op i containeren.

D

NYHE

Produktnavn

Arbejdsbredde

Core-Collector

100 cm

Vægt
320 kg

Motor

Kapacitet

Tippehøjde

  (+

65 kg

130 cm

Verti-Core® )) 
Verti-Core® ))  BRUGES TIL OVERmADELUFTNING OG UDSKIFTning af vækstlag, typisk på greens og boldbaner. Maskinen har en høj arbejdshastighed, og der er fokuseret særligt på at optimere adgangen til tandholderhovederne, så
der nemt udskiftes hugpiber og massive spyd.
Verti-Core® ))  ER MEGET STJSVAG OG HAR MARKEDETS
største arbejdsdybde. Verti-Core® ))  FÍS MED BLA
Windrow kit, multi tine blokke og en bred vifte af hugpiber, massive spyd og krydspinde.

Produktnavn

Arbejdsbredde

Arbejdsdybde

Vægt

Effektbehov

Verti-Core® )) 

160 cm

Maks. 125 mm

816 kg

 (+,IFTKAP  KG
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Overﬂadebehandling
Verti-Rake, Multi- og Level-Spike

Verti-Rake®
"EHOVET FOR MEKANISK PLEJE AF GRSAREALER STIGER I TAKT MED AT MULIGHEDERNE FOR BRUG AF SPRJTEMIDLER FORSVINDER 3TRIG
ler er meget velegnede til at lufte græsoverﬂaden ved hjælp af ﬂeksible, fjedrende metaltænder. Når plæneoverﬂaden
strigles, løsnes ﬁltlag og andet organisk materiale med hurtigere omsætning til følge. Strigler kan endvidere med fordel
bruges før klipning, for således at opnå et pænere og mere effektivt klipperesultat. De bredbladede ukrudtsarter hæmmes
og græsset styrkes ved at blive striglet regelmæssigt.

Multi-Spike og Level-Spike

Verti-Rake®

Antal strigletænder

Foldbar

Pro 200

168

Nej

Pro 300

200

Nej

0RO (

360

Ja, hydraulisk

0RO  (

480

Ja, hydraulisk

Spikere bruges almindeligvis til at vedligeholde plæneoverﬂadens dræningsevne imellem Verti-Drain perioderne.
2%$%8)-´s spikere Multi-Spike® og Level-Spike® fås med
ﬁre forskellige typer knive og tænder. Den bagerste rulle
sikrer en rolig arbejdsgang, og justeringsmekanismen
giver en meget præcis arbejdsdybde. På komprimerede
overﬂader anbefaler vi det hydrauliske vægtsystem
EKSTRAUDSTYR  !FHNGIG AF MODEL KAN KNIVLUFTERNE
trækkes eller løftes af alle typer køretøjer.

Produktnavn

Arbejdsbredde

Arbejdsdybde

Vægt

Effektbehov

Multi-Spike 1200

135 cm

Maks. 25 cm

400 kg

 (+

Level-Spike® 1700

180 cm

Maks. 25 cm

405 kg

 (+

Level-Spike® 2200

240 cm

Maks. 25 cm

495 kg

 (+

®
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Eftersåning
En succesfuld eftersåning afhænger af adskillige faktorer. De rette forudsætninger skal være tilstede; jordtemperaturen skal helst være over 10 grader og
vækstlaget skal være tilpas fugtigt og luftigt. Eftersåningen skal foretages med
kvaliﬁceret udstyr, der sikrer, at græsfrøene opnår optimal jordkontakt.
2%$%8)- HAR I DAG MARKEDETS STRSTE PROGRAM AF EFTERSÍNINGSMASKINER OG
kan dermed dække alle eftersåningsbehov uanset, om der er tale og golfbaner,
boldbaner eller parkanlæg.

3PEED 3EED      3PEED 3EED 7"

Speed-Seed 1200, 1600, 2100 & 2400
Speed-Seed serien er ideel til hurtigt at efterså store arealer. De kraftige pigvalser skaber prikhullerne, græsfrøene
drysses ud og en afsluttende børste og glatvalse sikrer, at græsfrøene opnår den nødvendige frø-til-jordkontakt.
Alle modellerne prikker op til 1000 huller pr. m2. Som ekstraudstyr kan der monteres børste på prikvalsen, så den holdes fri
for jord og græs.

3PEED 3EED 7"
+OMPAKT SELVKRENDE EFTERSÍNINGSMASKINE UDSTYRET MED   (+ MOTOR
Justérbar arbejdsdybde og ﬁnish-børste som sikrer, at græsfrøene placeres
i god kontakt med vækstlaget.

Produktnavn

Vægt

Kapacitet

Effektbehov

Min. løftekapacitet

61 cm

247 kg

10 kg

-

-

Speed-Seed 1200

120 cm

383 kg

168 ltr.

 (+

450 kg

Speed-Seed 1600

160 cm

460 kg

225 ltr.

 (+

550 kg

Speed-Seed 2100

210 cm

613 kg

300 ltr.

 (+

800 kg

Speed-Seed 2400

240 cm

704 kg

336 ltr.

 (+

850 kg

3PEED 3EED 7"
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Eftersåning
Verti-Seed, OverSeeder

Eftersåning med skivemetoden er særdeles populær
på såvel boldbaner som golfbaner. Skivemaskinerne
placerer frøene direkte ned i en rille på op til 30 mm
og sikrer dermed optimal spiremulighed. Frøet ligger
beskyttet for fugle, vind og udtørring og kan fremspire
UDEN AT DE SMÍ PLANTER NEDTRAMPES !LLE 2%$%8)-|S
skivesåmaskiner har fjederbelastede skiver, som nøjagtigt
følger jordoverﬂaden.

Verti-Seed
Verti-Seed´s unikke såsystem åbner skånsomt plæneoverﬂaden med de specielle PTO drevne knivblade, som sidder med
kun 40 mm afstand. Maskinen er designet til den professionelle bruger, der ønsker sikring for maksimal fremspiring af alle
frøtyper og fuld kontrol med dosering og arbejdsdybde.

OverSeeder
OverSeeder serien er designet til store områder som boldbaner og fairways. De kraftige skiveskær, der sidder med 75 mm
afstand, åbner plæneoverﬂaden i en arbejdsdybde på op til 20 mm og placerer frøet direkte i rillen. OverSeeder 1575 fås
også i en ”light” version. Se skemaet nedenfor.

Produktnavn

Arbejdsbredde

Arbejdsdybde

Vægt

Kapacitet

Effektbehov

Verti-Seed 804

84 cm

0 – 30 mm

450 kg

95 ltr.

 (+,IFTKAP  KG

Verti-Seed 1204

124 cm

0 – 30 mm

590 kg

145 ltr.

 (+,IFTKAP  KG

OverSeeder 1275

120 cm

0 – 20 mm

676 kg

168 ltr.

 (+,IFTKAP  KG

OverSeeder 1575

158 cm

0 – 20 mm

1.172 kg

225 ltr.

 (+,IFTKAP  KG

OverSeeder 1575 Light

158 cm

0 – 20 mm

825 kg

225 ltr.

 (+,IFTKAP  KG

OverSeeder 2075

208 cm

0 – 20 mm

1.507 kg

300 ltr.

 (+,IFTKAP  KG
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Eftersåning
Double-Disk

Double-Disk overseeders
$OUBLE $ISK SERIEN ER 2%$%8)-|S NYEST UDVIKLEDE EFTERSÍNINGSMASKINER -ED KUN  MM IMELLEM HVERT SKIVESKR HAR
$OUBLE $ISK MARKEDETS ABSOLUT LAVESTE SKIVEAFSTAND -ASKINERNE LEVERES MED 2%$%8)-|S PRCISE UDSÍNINGSSYSTEM OG
arbejdsdybden er variabel indtil 30 mm.
Double-Disk er designet med henblik på at skabe det optimale eftersåningsresultat med højest mulig kapacitet.
Maskinerne har fjederbelastede skiveskær, så plæneoverﬂaden følges nøjagtigt og med ensartet arbejdsdybde.
Således vil de udsåede græsfrø få optimale spirebetingelser.

ED
NYH 5
201

Alle ﬁre Double-Disk varianter kan hjulbugseres. Fordelen ved hjulbugsering er, at en del af akseltrykket fjernes fra
TRAKTORENS BAGHJUL OG FORDELES PÍ mERE AKSLER SÍ DET GENERELLE MARKTRYK FORMINDSKES (ERUDOVER KAN MASKINERNE
benyttes sammen med mindre kompakttraktorer.

Double-Disk vist med hjulbugsering. Ekstraudstyr.

De kraftige skiveskær sidder med en skiveafstand af kun 30 mm

Produktnavn

Arbejdsbredde

Arbejdsdybde

Vægt

Kapacitet

Effektbehov

Double Disk 1430

140 cm

5 – 30 mm

1.314 kg

230 ltr.

 (+,IFTKAP  KG

Double Disk 1830

183 cm

5 – 30 mm

1.594 kg

300 ltr.

 (+,IFTKAP  KG

Double Disk 2230

240 cm

5 – 20 mm

1.870 kg

360 ltr.

 (+,IFTKAP  KG
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Topdressing
3PEED "RUSH

3PEED "RUSH
3PEED "RUSH FRA 2%$%8)-® er ideel til bearbejdning af udlagt topdressing på greens, tee’s og fairways. Det primære
på maskinen er de to kraftige børster, der arbejder mod kørselsretningen og dermed sikrer, at topdres-singsmaterialet
EFFEKTIVT NEDARBEJDES I FEKS PRIKHULLER 3PEED "RUSH KAN MED FORDEL ANVENDES FORUD FOR KLIPNING FOR AT REJSE GRSSET
og dermed skabe et ﬂottere og renere klipperesultat.
3PEED "RUSH KAN TRKKES EFTER ALLE TYPER KRETJER SOM GOLF OG ARBEJDSBILER ELLER TRAKTORER OG BEHVER HVERKEN
04/ ELLER HYDRAULIK -ONTER BLOT 3PEED "RUSH I TRKBOMMEN OG IST 6 STIK OG MASKINEN ER KLAR
4RANSPORTHJULENE ER SOM NOGET UNIKT VED 3PEED "RUSH MONTERET INDENFOR CHASSISRAMMEN OG KRER DERMED IKKE I
det bearbejdede område af plæneﬂaden.

Produktnavn

Arbejdsbredde

Arbejdsdybde

Vægt

Effektbehov

3PEED "RUSH

150 cm

Variabel

250 kg

-IN  (+
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Vertikalskæring
Verti-Cut, Turf-Tidy 2300 & 3000

Vertikalskæring
Vertikalskæring er et vigtigt element i professionel
græspleje, især når græsset skal plejes uden brug af
sprøjtemidler. Vertikalskæring fjerner ﬁltlaget i bunden
af plænen, så græsset får lys og luft, og samtidig letter
det tilgangen af vand- og næringsstoffer til rødderne.
"EHANDLINGEN BR UDFRES NÍR GRSSET ER I GOD VKST
og kan med fordel følges op af både eftersåning,
gødskning og topdressing.
Man skelner imellem dybde-vertikalskæring eller på
engelsk ”scarifying” og overﬂade vertikalskæring, der
på engelsk kaldes ”verticutting”. Lindholm Maskiner a/s
har maskiner til begge typer af vertikalskæring.

Verti-Cut modeller

ED
NYH 5
201

2%$%8)-´s nyeste vertikalskærer er Verti-Cut 2000, der er
udviklet til brug på golfbaner og stadionbaner. De tre
uafhængige vertikalskærer-led følger alle konturer i
terrænet i en arbejdsdybde indtil 10 mm.
Verti-Cut 1300 PTO er velegnet til at vertikalskære mindre
områder som eks. greens og teesteder, og kræver kun 18
(+ "EGGE MODELLER HAR CARBID FORSTRKEDE KNIVE

Produktnavn

Vægt

Turf-Tidy 2300 & 3000
Turf-Tidy modellerne kan klare ﬂere opgaver. De kan
vertikalskære, klippe og opsamle og er udstyret med
fuldt ﬂydende skærehoved, som følger græsoverﬂaden
og sikrer et præcist klip og opsamling. De nyudviklede
blæsevinger skaber et kraftigt sug, som samler blade,
fyrnåle, papir og græsafklip op og efterlader en ren
overﬂade. Som standard er maskinerne udstyret med
vertikalskæreknive, men kan også udstyres med eks.
slagleknive, børste-sæt, 4 hjul på linie og frontrulle.

Arbejdsbredde

Arbejdsdybde

Indhold

Tippehøjde

Effektbehov

Verti-Cut 1300

167 kg

130 cm

0 - 25 mm

-

-

 (+

Verti-Cut 2000

422 kg

200 cm

0 - 10 mm

-

-

 (+

Turf-Tidy 2300

1360 kg

140 cm

0 - 40 mm

2,3 m3

217 cm

 (+

Turf-Tidy 3000

1528 kg

180 cm

0 - 40 mm

3,0 m3

217 cm

 (+
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Vertikalskæring
VCU og VCMK

42),/ #
42),/´s C15 er meget velegnet til vertikalskæring og
opsamling på alle typer grønne sportsarealer som eks. fodbold- og golfbaner. Det er en robust liftophængt maskine,
der kan vertikalskære, slagle-klippe og opsamle.

42),/ 6#5 SERIE
42),/´s VCU vertikalskærere er udviklet specielt til golf- og
boldbanebrug. De er effektive og enkle i deres opbygning,
og kan drives af mindre kompakttraktorer

42),/ 6#-+   
VCMK3 er udviklet til at arbejde i kuperet terræn som
f.eks. fairways, parker og andre rekreative områder.
Men også på boldbaner er det den optimale løsning ved
ﬁltproblemer. Den er mekanisk drevet og består af tre
uafhængige klippeled. Med en arbejdsdybde på ned til
40 mm og kun 30 mm imellem knivene, kan VCMK3
fjerne store mængder mos og ﬁlt på kort tid.

Produktnavn

Vægt

Arbejdsbredde

Indhold

Knivafstand

Effektbehov

42),/ C15

495 kg

150 cm

1m

26 mm

 (+

42),/ VCU120

225 kg

120 cm

-

50 mm

 (+

42),/ VCU150

248 kg

150 cm

-

30 mm

 (+

42),/ VCU200

265 kg

200 cm

-

30 mm

 (+

42),/ VCU240

430 kg

240 cm

-

30 mm

 (+

42),/ VCMK3 - 170

320 kg

170 cm

-

40 mm

 (+

42),/ VCMK3 - 200

350 kg

200 cm

-

40 mm

 (+

3
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Topdressing
Rink børstespredere

Topdressing
Tilførsel af topdressing med jævne mellemrum og med
den rette sammensætning skaber gode vækstbetingelser
og bidrager til et sundt, sammenhængende græstæppe.
Nedbrydningen af organisk materiale som græsafklip og
ﬁlt øges og overﬂaden drænes bedre. Små tilførsler i løbet
af vækstsæsonen på især greens vil sikre en hurtig, jævn
og ensartet spilleoverﬂade.

Rink børstespredere
Rink børstespredere er kvalitetsmaskiner i et enkelt og
funktionelt design.
Programmet omfatter børstespredere til alle typer trækkende køretøjer samt en selvkørende model til trykfølsomme områder. Desuden omfatter modelprogrammet en lille
topdresser, der kan trækkes efter en ATV eller en golfbil.
Flere af modellerne kan udstyres med 4 uafhængige hjul.

Små børstespredere
De mindre børstespredere egner sig især til stadions og
golfbaner med krav om nøjagtige tilførsler i varierende
mængder. Materialet spredes i tykkelser mellem 0,30
og 10 mm.

Produktnavn

Arbejdsbredde

Kapacitet

Vægt

Effektbehov

Rink SPF950

95 cm

0,33 m3

280 kg

Selvkørende

2INK 4"

95 cm

0,33 m3

190 kg

Arbejdsbil/golfbil

Rink 1005

150 cm

0,75 m

200 kg

 (+ ,IFTOPHNGT

Rink 1010, bugseret

150 cm

0,75 m

270 kg

 (+

Rink 1210, bugseret

180 cm

1,0 m3

370 kg

 (+

side 20 |

3
3

Produktkatalog 2015/2016 - www.lindholmmaskiner.dk

Topdressing
2)NK BRSTESPREDERE

Rink børstespredere
De store Rink børstespredere er særdeles alsidige med stor kapacitet.
Rink 1622 er ny i programmet og er særligt velegnet til boldbaner, tee-steder og fairways, hvor der er behov for
nøjagtige tilførsler og stor kapacitet. Arbejdsbredden er på hele 200 cm, og maskinen kan indeholde op til 2,5 m3,
når den fyldes helt op.

ED
NYH 5
201

$EN STRSTE MODEL I 2%$%8)-gS OMFATTENDE PROGRAM HEDDER 2INK  -ASKINEN KAN LASTES MED OP TIL  M3 materiale,
og der kan dermed topdresses store arealer på kort tid.
Gældende for alle børste modeller er, at de kan indstilles til at sprede materialet i tykkelser fra 0,30 til 40 mm. Rink
topdressere med børste kan sprede alle typer topdress materialer, også når det er fugtigt.

Produktnavn

Arbejdsbredde

Kapacitet

Rink 1520

Vægt

Effektbehov

140 cm

3

2,0 m

950 kg

 (+  LMIN

 BAR

Rink 1622

200 cm

2,2 m3

1.062 kg

 (+  LMIN

 BAR

Rink 3045

200 cm

4,5 m3

1.950 kg

 (+  LMIN

 BAR
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Topdressing
Rink tallerkenspredere

Rink tallerkenspredere
Rink tallerkenspredere er ideelle til lave doseringer, der
tilføres ofte. Maskinerne er solide og brugervenlige, og
tallerkenaggregatet er designet, så også fugtige materialer
kan spredes tilfredsstillende i en tykkelse fra 0,5 til 15 mm.
Med arbejdsbredder op til 15 meter klares alle topdress
opgaver hurtigt og let.

Single Side Spinner kit
Modellerne DS550, DS800, DS1200 og DS2000 kan
UDSTYRES MED 3INGLE 3IDE 3PINNER KIT EKSTRAUDSTYR
der bevirker, at man kun spreder til venstre side,
set i kørselsretningen.

D

NYHE

Dette giver ﬂere fordele:
- Man kan sprede sand på svært tilgængelige områder.
4EESTEDER OG GREENS AFHNGIG AF STRRELSEN KAN
topdresses fra siden, og dermed undgår man at køre
på arealet, der skal dresses.
- Man kan fylde bunkers mere ens, også de svært
tilgængelige områder.

Små tallerkenspredere
De små Rink tallerkenspredere er ideelle til mindre topdress
opgaver, hvor manøvredygtighed er i højsædet.

Produktnavn

Arbejdsbredde

Kapacitet

Vægt

Effektbehov

Rink DS550SP gå-model

Fra 2 til 12 m

0,55 m

500 kg

3ELVKRENDE  (+

Rink DS550 trukket

Fra 2 til 12 m

3

0,55 m

420 kg

 (+  LMIN VED  BAR

Rink DS550 til Cushman

Fra 2 til 12 m

0,55 m3

320 kg

Arbejdsbil, 25 l/min ved 140 bar

side 22 |
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Topdressing
Rink tallerkenspredere

Rink DS tallerkenspredere
Mellemstore og store tallerkenspredere
De store Rink DS tallerkenspredere er særdeles velegnede til at sprede topdress på større arealer. Med deres store
kapacitet og spredebredde klarer de opgaven effektivt. Spredetykkelsen kan indstilles fra 0,5 til 15 mm.
Maskinerne betjenes nemt og enkelt via traktorens hydraulik.

DS serien fra Rink spreder
materialet jævnt og med en
arbejdsbredde på op til 15
meter. Maskinerne betjenes
nemt og enkelt via traktorens
hydraulik.

Produktnavn

Arbejdsbredde

Kapacitet

Rink DS800, montere

Fra 2 til 12 m

0,8 m3

440 kg

 (+

Rink DS800, bugseret

Fra 2 til 12 m

0,8 m3

460 kg

 (+  LMIN VED  BAR

Rink DS1200, bugseret

Fra 2 til 12 m

1,2 m

490 kg

 (+  LMIN VED  BAR

Rink DS2000, bugseret

Fra 2 til 15 m

3

2,0 m

820 kg

 (+  LMIN VED  BAR

Rink DS3800, bugseret

Fra 2 til 15 m

3,8 m3

1.800 kg

3

Vægt

Effektbehov

 (+ 04/ DREVET
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Vedligehold mindre arealer
Mindre plejemaskiner

Rink S510 vertikalskærer

Penetrometer

Rink S510 er den professionelle maskine til effektiv
vertikalskæring på mindre områder. Maskinen kan
benyttes til såvel greens som haver og andre brugsplæner
med vertikalskæringsbehov. Maskinen er produceret i
kvalitetsmaterialer og er særdeles slidstærk med nem
betjening.

Den enkle og hurtige måde
at fastslå graden af komprimering i vækstlaget.

Easy-Core®
En lille hurtigprikker til områder, hvor det ikke er muligt at
køre med store maskiner. Er særdeles velegnet til f.eks.
tee-steder, greens og andre mindre eller svært tilgængelige
områder, hvor man ønsker at trække propper op eller lufte
græsunderlaget. Der ﬁndes fem forskellige udgaver, der alle
kan anvende både hugpiber og massive spyd. Maksimal
arbejdsdybde for alle modeller er 7 cm. Luftgummihjul kan
leveres som ekstraudstyr til modellerne 104, 106 og 108.

3PEED 3EED 7"
3PEED 3EED 7" ER EN EFTERSÍNINGSMASKINE MED PRIKVALSE TIL MINDRE AREALER SOM FEKS MÍLfelter, teesteder, mindre plænearealer eller svært tilgængelige områder. Den bagmonterede
børste sørger for, at frøene børstes ned i hullerne, så overﬂaden efterlades pæn.

2INK ( MANUEL TOPDRESSER
Rink gangmodel er en topdresser til små eller svært tilgængelige områder. Maskinen kan
sprede sand såvel som andre typer topdress-materiale i en tykkelse fra 0,3 til 10 mm og
har en kapacitet på 100 ltr.
Produktnavn
Rink S510

Arbejdsbredde

Arbejdsdybde

Vægt

Effektbehov

50 cm

Maks. 3 cm

48 kg

 (+ (ONDA

®

36 cm

7 cm

94 kg

  (+ "3

®

54 cm

7 cm

113 kg

 (+ (ONDA

®

Easy-Core 108

52 cm

7 cm

136 kg

 (+ (ONDA

Easy-Core® 208

52 cm

7 cm

146 kg

  (+ (ONDA SELVKRENDE

Easy-Core 116

110 cm

7 cm

326 kg

 (+ (ONDA BUGSERET

3PEED 3EED 7"

60 cm

0-15 mm

247 kg

  (+ MOTOR SELVKRENDE

2INK (

60 cm

-

Easy-Core 104
Easy-Core 106

®
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50 kg

-

Golf- og arbejdsbiler
Golf- og arbejdsbiler

Golf- og arbejdsbiler
Lindholm Maskiner a/s forhandler renoverede golfbiler
og arbejdskøretøjer samt reservedele til disse.
Sortimentet omfatter biler af følgende mærker:
s % : 'O
s #LUB #AR
s 9AMAHA
Alle biler leveres fuldt klargjort med nye batterier.
Stort udvalg af forskellige modeller.
Kontakt os gerne for nærmere information og tilbud.

A
R
F
R
E
PRIS

,
0
0
5
R. 22.

K

s

om
m
.
l
k
eks
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TRILO kompakte feje- og sugevogne
42),/ 3 OG 3

42),/ 3 OG 3
42),/´s kompakte feje- og sugevogne er idelle til opsamling af alle typer let affald.
Opsamling af affald fra byfester og festivaler samt græsafklip og blade fra sportspladser, byparker, rabatter og
rekreative områder er normalt arbejdstunge opgaver. Med 42),/´s feje- og sugevogne leveres et førsteklasses
arbejde på minimal tid hele året rundt.
Såvel S3 som S4 leveres som standard med en 5 meter lang sugeslange, så også svært tilgængelige områder kan nås.
Tømningen af maskinen sker ved højtip således, at der kan tømmes i en container eller direkte på affaldsstation.

Produktnavn

Arbejdsbredde

PTO

Højde

Længde

Bredde

Tippehøjde

S3 speciﬁkationer

150 cm

540 omdr.

174 cm

390 cm

170 cm

160 cm

S4 speciﬁkationer

180 cm

540 omdr.

215 cm

460 cm

195 cm

215 cm

Produktnavn

Containerindhold

Vægt

Blæsehjul

Effektbehov

Hydraulik

Sugeslange

S3 speciﬁkationer

3

3m

1200 kg

ø700 mm

28 PTO-hk

180 bar - 20 ltr./min.

ø200 mm x 5 m

S4 speciﬁkationer

4 m3

1650 kg

ø850 mm

45 PTO-hk

180 bar - 40 ltr./min.

ø250 mm x 5 m
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TRILO store feje- og sugevogne
42),/ 3 SERIE

42),/ 3 SERIE
42),/|S NYE SERIE AF STORE FEJE OG SUGEVOGNE KALDES 3 SERIEN 3 SERIEN FÍS FRA  M3 til 20m3 og er udviklet til professionelle
brugere, der stiller høje krav til effektivitet og funktionalitet.
-ANGE KOMMUNER I HELE $ANMARK BRUGER 42),/ VOGNE TIL AT VERTIKALSKRE FODBOLDBANER SAMT KLIPPE OG OPSAMLE GRNT
affald fra rabatter og andre grønne områder.
42),/ 3 SERIE KAN OGSÍ UDSTYRES MED ARMKLIPPER TIL BRUG LANGS VEJE ELLER I LUFTHAVNE TIL KLIPNING OG OPSAMLING LANGS START OG
LANDINGSBANER 42),/ BYGGER MARKEDETS MEST ALSIDIGE MASKINER OG LEVERER ALTID PRODUKTER AF HJESTE KVALITET

Produktnavn

Arbejdsbredde

42),/ 3

2 til 8 m

42),/ 3

Kapacitet

Vægt

Effektbehov

8 m3

2500 til 5500 kg

-IN  (+

2 til 8 m

10 m3

2500 til 5500 kg

-IN  (+

42),/ 3

2 til 8 m

12 m

3

2500 til 5500 kg

-IN  (+

42),/ 3

2 til 8 m

16 m

3

2500 til 5500 kg

-IN  (+

42),/ 3

2 til 8 m

20 m3

2500 til 5500 kg

-IN  (+
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Løvblæsere
42),/ løvblæsere

42),/ løvblæsere
42),/´s højkvalitets løvblæsere ﬁndes i ﬂere forskellige
størrelser, fra de små gangmodeller til de store
traktormonterede blæsere.
Der ﬁndes en løvblæser til ethvert formål.

42),/ ",
42),/ ", HAR MARKEDETS LAVESTE STJNIVEAU OG KAN BÍDE
front- og bagmonteres. Løvblæseren er velegnet til traktorer
med lave hestekræfter og er 42),/gs mest alsidige løvblæser.
Maskinen kan monteres med hydraulisk eller elektrisk styring af blæseretning.

42),/ ",
42),/ ", ER EN KOMPAKT LVBLSER MED MEGET HJ
kapacitet. Som standard er maskinen monteret med
både skalperulle og hjul. Der kan som ekstraudstyr
monteres hydraulisk styring af blæseretning.

42),/ ",
42),/ ", ER UDVIKLET TIL AT VRE MARKEDETS STRKESTE
blæser. Løvblæseren sender luftstrømmen meget langt
ud og er derfor ideel til store, åbne områder.
", KAN I LIGHED MED DE  MINDRE MODELLER MONTERES
med hydraulisk styring af blæseretning.
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Løvblæsere
42),/ løvblæsere

42),/´s traktormonterede løvblæserserie
er markedets absolut kraftigste og kan
benyttes af såvel kompakttraktorer som
standardtraktorer

ED
NYH 5
201

42),/ "

42),/|S NYE KOMPAKTE " LVBLSER MED TREPUNKTSOPHNG
er en optimal maskine til brug på fodboldbaner, kunstgræsbaner, golfbaner, rekreative områder og andre steder, hvor
der er behov for at få ﬂyttet lettere affald. Den hydraulisk
drevne 180 grader svingbare tud blæser nemt blade, let
affald, stående vand og andet lettere materiale hen, hvor
det ønskes. 42),/ " ER UDSTYRET MED ANTI SCALP RULLE SAMT
pianohjul for stor manøvredygtighed. En særdeles effektiv
løvblæser i kompakt design med stor kapacitet.
Produktnavn

Støjniveau

Blæsekapacitet

",

 D"

108 m /min.

79 kg

",

 D"

160 m3/min.

150 kg

 (+

",

 D"

285 m3/min.

225 kg

 (+

 D"

285 m /min.

295 kg

 (+

",

 D"

385 m /min.

380 kg

 (+

"

 D"

340 m3/min.

210 kg

 (+

",

3

3
3

Vægt

Effektbehov
 (+ (ONDA SELVKRENDE
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Progressive
Progressive rotorklippere

D
.9(%$
NYHE

Progressive rotorklippere
Progressive rotorklippere har været markedsledende på
golfbaner, fodboldbaner og andre grønne arealer i over
30 år. Rotorklipperne fås i ﬂere forskellige varianter, der
dækker ethvert behov.

Alle modeller leveres nu med ”Lift N´ Turn” systemet,
der betyder, at man kan hæve klippe-leddene til ca. 25
cm uden at frakoble PTO. Det nye system sikrer højere
førerkomfort og tilmed spares tid, når der eksempelvis
vendes. For golfbaner betyder det, at man kan klippe
semi-rough og vende i høj-rough uden at græsset klippes.

ProFlex 120
Progressive´s manøvredygtige og ﬂeksible ProFlex 120 kan med stor fordel benyttes på kuperede fairways og følger nemt
TRAKTOREN RUNDT OM TEE STEDER OG BUNKERS 0RO&LEX  HAR ET EFFEKTBEHOV PÍ KUN  (+ OG ER ET MARKANT BILLIGERE ALTERnativ til de selvkørende semi-rough klippere. Desuden har ProFlex 120 væsentligt lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Klipperesultatet er særdeles ﬂot og med perfekt spredning af græsafklippet.
Ring for demonstration.

Produktnavn

Arbejdsbredde

Antal klippeled

Klippehøjde

Effektbehov

Proﬂex 120

300 cm

5

Fra 19 til 250 mm

-IN  (+
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Progressive
Progressive rotorklippere

ProGressive TD & TDR serie
Progressive TD og TDR modellerne er særligt velegnede til store arealer og udmærker sig ved deres høje knivhastighed,
som sikrer et ﬂot og ensartet klipperesultat. TD modellerne kører på hjul, mens TDR modellerne kører på ruller.
Progressive rotorklippere har været på det danske marked i 15 år og kører i dag på en lang række golfbaner og
kommunale anlæg landet over. Klipperne udmærker sig ved lave driftsomkostninger og enkel betjening.

Produktnavn

Arbejdsbredde

Antal led

Klippehøjde

Effektbehov

TD65-2

365 cm

3

Fra 25 til 127 mm

-IN  (+

TD65

472 cm

3

Fra 25 til 127 mm

-IN  (+

TD92

670 cm

3

Fra 25 til 127 mm

-IN  (+

TDR12

370 cm

3

Fra 13 til 104 mm

-IN  (+

TDR15

470 cm

3

Fra 13 til 104 mm

-IN  (+

TDR22

670 cm

3

Fra 13 til 104 mm

-IN  (+
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Jordbearbejdning
Turf-Stripper

Turf-Stripper
Turf-Stripper er 2%$%8)-gs tophøvl, der effektivt fjerner græs, ukrudt og ﬁltlag fra plænen. Maskinens arbejdsdybde kan
indstilles trinløst fra 0-50 mm. Det kraftige transportbånd transporterer materialet op på en separat vogn el. lign. Som ekstra
tilbehør fås separat rotoraksel med vertikalskærerknive.

Produktnavn

Arbejdsbredde

Turf-Stripper 1200

120 cm

Turf-Stripper 2000

200 cm
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Vægt

Arbejdsdybde

Kapacitet/time

Effektbehov

400 kg

op til 50 mm

500-1.000 m /t

 (+

1.250 kg

op til 50 mm

1.000-1.500 m2/t

 (+
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Jordbearbejdning
Turf-Cutter

Turf-Cutter
Den nye Turf-Cutter 610 fra 2%$%8)- er en slidstærk græstørvsskærer, udført i et enkelt og betjeningsvenligt design.
Maskinen er PTO drevet og kan dermed tackle selv meget store opgaver.
Skæredybden kan indstilles meget nøjagtigt op til 65 mm.

ED
NYH 5
201

Skære-dybden
indstilles let med
håndtaget

Produktnavn

Skærebredde

Maskinbredde

Vægt

Effektbehov

Turf-Cutter 610

61 cm

70 cm

250 kg

 (+
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Jordbearbejdning
Slæberamme

'+" 3LBERAMME
3LBERAMMEN FRA '+" ER UDVIKLET TIL AT OVERSLBE STRRE PLNEAREALER -ED SINE SNOEDE METALPROlLER SPREDER SLBERAMmen topdress materialet jævnt over hele overﬂaden. Ormeskud og andre ujævnheder planeres tillige særdeles effektivt med
redskabet.
'+" SLBERAMME ER SKÍNSOM VED AREALET OG KAN MED FORDEL BENYTTES TIL FORÍRSKLARGRINGEN 2EDSKABET KAN OGSÍ BRUGES TIL
nivellering forud for såning.

Produktnavn

Arbejdsbredde

Vægt

Effektbehov

'+" SLBERAMME

Maks. 4 mtr.

200 kg

-IN  (+
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Jordbearbejdning
Vibra-Sandmaster og stennedlægningsfræsere

VibraSandmaster
Vibra-Sandmaster løsner
vækstlaget effektivt og
sikrer god afdræning
i samme arbejdsgang.
Maskinen bygger på
Verti-Quake princippet,
som kombineres med
nedarbejdning af sand
i slidserne ned til 25 cm
dybde. Overﬂaden efterlades næsten uberørt.
Produktnavn

Arbejdsbredde

Kapacitet

Nettovægt

Arbejdsdybde

Effektbehov

Vibra-Sandmaster
1000

100 cm

1.100 kg

1.650 kg

5-25 cm

 (+ M KRYBEGEAR
olieudtag/el 12V

Vibra-Sandmaster
1500

150 cm

1.650 kg

2.786 kg

5-25 cm

 (+ M KRYBEGEAR
olieudtag/el 12V

Stennedlægningsfræsere
2%$%8)-|S 3TONE "URIER
serie er effektive til, på en
enkel måde, at etablere
såbede i alle typer jord,
stenet såvel som lerholdig.
Mindre sten, græs og
andet materiale lægges i
bunden og øverst ligger
den rensede jord klar
til at så i.

Produktnavn

Arbejdsbredde

Vægt

Arbejdsdybde

Effektbehov

3TONE"URIER 

105 cm

581 kg

15 cm

 (+

3TONE"URIER 

135 cm

640 kg

15 cm

 (+

3TONE"URIER 

170 cm

708 kg

15 cm

 (+

3TONE"URIER 

210 cm

787 kg

15 cm

 (+

3TONE"URIER ($

180 cm

1.371 kg

20 cm

 (+

3TONE"URIER ($

210 cm

1.511 kg

20 cm

 (+

3TONE"URIER ($

250 cm

1.736 kg

20 cm

 (+

3TONE"URIER ($

300 cm

1.997 kg

20 cm

 (+
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Greentek
Thatch-Away

Thatch-Away
Det er ikke tilfældigt, at næsten
alle top-golfbaner i Europa bruger
Thatch-Away Supa System. Thatch-Away´s fantastiske evne til at fjerne
e og
opsamle ﬁltlaget er legendarisk.
Filtlaget, som består af uomsat organisk
anisk
materiale, tilbageholder vand og næringsæringsstoffer og fremmer derfor væksten af enårig
rapgræs. En sådan overﬂade er oftest
est blød og
svampet, når den er fugtig, men udtørrer
dtørrer hurtigt
og bliver gul og hård i tørre perioder.
er.
Da netop ﬁltlaget er den største udfordring
fordring i greenkeeperens bestræbelser på at opnå en perfekt
erfekt spilleoverﬂade på
greens, er Thatch-Away det åbenlyse
se valg.
Det patenterede pendulophængte chassis kan åbnes, så der
hurtigt kan skiftes kassetter. Der ﬁndes mange kassetter til
systemet, så greenklipperen ikke kun klipper græs men nu
også vertikalskærer, dybdevertikalskærer, groomer, fejer,
prikker samt nedmåtter topdressing.
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Greentek
Thatch-Away

Verti-Cutter
Med kun 10
1 mm afstand mellem de revolutionere
tionerende Fan-Force knive, der holder
sig skarpe sæson efter sæson, fjerner
Verti-Cutter utrolige mængder
ﬁlt og efterlader samtidig greens
umiddelbart spilbare.
Scariﬁer
Ved periodisk brug af Scariﬁer
KASSETTEN PÍ MELLEM  OG  MMgS
dybde fjernes enorme mængder
ﬁlt helt ned til rodzonen. Dette redskab er ideelt som supplement
supp
til normal vertikalskæring
på greens med stor ﬁltopbygning.
ﬁlto
Groomer
Groomeren skærer med blot 5 mm afstand mellem
knivene for at modvirke bredbladede græstyper som
eks. enårig rapgræs. Optimal arbejdsdybde mellem
0 og 2 mm.
Deep Slicer
Deep Slicer skærer 20 mm slidser i greens, hvilket
sikrer god lufttilførsel, øger dræningsevnen og
fremmer næringsstoftilførslen, uden at fjerne
materiale og skade overﬂaden.
Sarel Roller
Kassetten åbner overﬂaden vha små pigge
og skaber adgang for vand, dug og
næringsstoffer i en dybde op til 20 mm.
Også ideel som forberedelse til eftersåning.
Star Slitter
(URTIG OG ENKEL MÍDE AT LUFTE GREENS UDEN AT FORSTYRRE
spilleoverﬂaden. Arbejdsdybde op til 20 mm.
Rotary Brush
Kan monteres med 2 typer børster. De sorte typer er ideelle
til at fjerne dug, ormeskud og lettere organisk materiale. De
kraftigere blå børster vil ydermere fjerne materiale fra dybdevertikalskæring, prikning og overskydende topdressing.

Topdressing Brush
"RSTEN KAN NEDMÍTTE TOPDRESSING I SAMME HASTIGHED SOM
ved klipning. Perfekt til kuperede greens og er desuden god
til at rejse græs og fjerne dug.

Fine-Grass
Fine-Grass kassetten har 1 mm tykke knive med tungstensbelagte spidser. Knivenes afstand er 15 mm, og kassetten
er ideel til at modvirke ﬁltopbygning i rødsvingel og hveneTYPER "EHANDLINGEN ER SRDELES SKÍNSOM

Rear Brush
2EAR "RUSH ER SRLIG VELEGNET I BRUG SAMMEN MED 3AREL
Roller. Den fejer duggen af græsset og ned i hullerne, som
er lavet af Sarel Roller, og mindsker dermed risikoen for
fusarium.
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Greentek
True Surface

True Surface Select-A-Vibe
Tromling – hastighed er kun den halve sandhed
At producere jævne og hurtige greens er en kæmpe
udfordring. Lykkes det, er det til gengæld en stor, faglig
tilfredsstillelse med glade golfspillere til følge.
True Surface Select-A-Vibe letvægts-tromler sikrer, at man
opnår den højst mulige green-hastighed uden at gå på
kompromis med klippehøjden og planternes sundhed. Men
True Surface tromler er ikke kun et spørgsmål om øget
hastighed i sommerperioden. De er også til stor gavn efter
vinteren, til nedmåtning af topdressing og efter luftning.
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Greentek
"RSTER

"RSTER TIL GREENS OG FAIRWAYS
Den store fordel ved at nedmåtte topdressing med børste i modsætning til slæbenet er, at børsteﬁbrene hurtigt
nedarbejder topdressing-materialet imellem bladene på græsset.
Ofte vil en enkelt overkørsel være nok til at nedarbejde materialet grundigt. En anden stor fordel er, at man kan
fylde prikhuller uden at skade plæneoverﬂaden.

Greens Groomer 6 og 12
Redskabet er særdeles velegnet til greens og
fairways til nedmåtning af topdressing,
g,
afdugning og rejsning af græsset.
Greens Groomer fås med hydraulisk løft
øft
og hjulbugsering.

-ULTI "RUSH
(EMMELIGHEDEN VED -ULTI "RUSH ER DEN UNIKKE MULIGHED FOR AT FLGE GRSSETS KONTURER TAKKET VRE DE PANTENTEREDE
2-delte løftearme. Redskabet kan bruges både som greensbørste med 180 cm arbejdsbredde og udfoldet som
fairwaybørste med 540 cm arbejdsbredde.

Alsidige børster til mange formål – ring for nærmere information.
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Shibaura
Shibaura GT & SX

Shibaura

in
Made n
Japa

Shibaura traktorer er japansk kvalitet, når det er bedst. De
enkle, robuste og gennemtænkte løsninger kommer fra
en virksomhed med livslang erfaring med konstruktion og
produktion af traktorer og redskabsbærere. ModelproGRAMMET FOR TRAKTORER OMFATTER DIESELTRAKTORER FRA  (+
TIL  (+ OG UDSTYRS OG REDSKABSPROGRAMMET ER KOLOSSALT
omfattende. Shibaura er én af verdens største dieselmotor
producenter og sætter en ære i at producere mest muligt
selv, så der altid sikres højeste kvalitet. Shibaura producerer
tre modelserier, GT, SX & ST serierne. Alle med markedets
stærkeste dieselmotorer og hydrostatisk fremdrift eller standard gearkasse.

Shibaura GT161
Den mindste model er GT161, som er en minitraktor i
ABSOLUT LUKSUSUDGAVE $EN STRKE TRECYLINDREDE MOTOR (34
gearkasse og servostyring kombineret med en fortræffelig
siddekomfort gør GT161 til markedets mest professionelle
minitraktor. Udstyrsprogrammet omfatter bla. klippebord,
frontlift, førerkabine og meget mere.

Shibuara SX26

ED
NYH 5
201

Den helt nye Shibaura SX26 er aﬂøseren for den
populære SX24. Med den trecylindrede Shibaura dieselmotor, hydrostatisk transmission, servostyring og 4WD er
SX26 den komplette løsning til den professionelle fagmand.
Shibaura SX26 kan bl.a. udstyres med luksuskabine med
AC, frontlæsser, frontlift og meget mere.

Model

Gear

Effekt

Lift.kap.

Vægt

GT161

(34

 (+

)NGEN LIFT

382 kg

SX26

(34

 (+

715 kg

700 kg
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Shibaura
Shibaura ST

Shibaura ST serie

in
Made n
Japa

3HIBAURA|S 34 SERIE OMFATTER TRAKTORER FRA  (+ TIL  (+ !LLE MODELLER I  SERIEN TILBYDES MED MEKANISK ELLER HYDROSTATISK
transmission og 4WD. ST serien er kompakttraktoren der, med stor fordel, kan benyttes året rundt og er en rigtig arbejdshest. Modellerne kan udstyres med frontlift, front PTO, frontlæsser og meget mere, og skal de benyttes til vintertjeneste, er
luksuskabinen fuld af komfort.

Produktnavn

Gear

Effekt

Lift.kap.

Vægt

ST318

-EKANISK(34

  (+

669 kg

742 kg

ST321

-EKANISK(34

  (+

669 kg

744 kg

ST324

-EKANISK(34

  (+

669 kg

750 kg

ST330

-EKANISK(34

  (+

873 kg

1.090 kg

ST333

-EKANISK(34

  (+

873 kg

1.090 kg

ST450

(34

  (+

1.486 kg

1.545 kg

ST460

Mekanisk

 (+

1.975 kg

1.820 kg
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Shibaura
Shibaura CM

Shibaura redskabsbærere

in
Made n
Japa

Shibaura redskabsbærere er robuste, manøvredygtige og effektive, og kan monteres med en række redskaber, for eksempel
rotorklipper, slagle-klipper og fejekost. De tre modeller kan bruges til utallige typer opgaver og i næsten alt terræn. Ens for
serien er, at de har trecylindret Shibaura dieselmotor, hydrostatisk transmission og automatisk tilkobling af 4-hjulstræk.

Shibaura CM 214
CM214 er den mest kompakte redskabsbærer i programMET OG HAR MED SINE  (+ GODT OVERSKUD TIL DE KRVENDE
opgaver. Førerkomforten er høj på CM214, og der er en
overﬂod af sæde- og benplads. Det ﬂade gulv gør det let
for føreren at komme ind og ud af maskinen. CM214 er
kendetegnet ved en fantastisk balance mellem kraft og
vægt, og den hydrostatiske transmission gør det let at holde
en præcis hastighed og retning.

Shibaura CM314 & CM374
CM314 og CM374 er designet til den professionelle bruger.
"RUGERVENLIGHEDEN ER I TOP OG DEN HYDROSTATISKE TRANSMISsion giver præcis kontrol, selv under hårde betingelser.
Som standard byder maskinerne på to sæt dobbeltvirkende
HYDRAULIKVENTILER TIL HURTIGT SKIFT AF REDSKABER "EGGE MODEL
ler er udstyret med komfortable sæder, som kan indstilles
nøjagtigt efter førerens ønske.
"EGGE MODELLER ER UDSTYRET MED ET HYDRAULISK VGTOVER
førselssystem. Ved klipning overføres derved en del af klippebordets vægt til forakslen på maskinen, hvilket giver øget
trækstyrke på bakker og skråninger.

Produktnavn

Transmission

Effekt

4-hjulstræk

Hastighed

CM214

(34

 (+

Aut./permanent

0 – 14,0 km/t

CM314

(34

 (+

Aut./permanent

0 – 24,5 km/t

CM374

(34

 (+

Aut./permanent

0 – 25,5 km/t
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Shibaura
Shibaura SR & SG

Shibaura SR370 & SR525

in
Made n
Japa

Shibaura SR370 og SR525 er letvægts cylinderklippere i bedste japanske kvalitet og er designet til professionel klipning af
fairways, tee-steder og boldbaner.
Shibaura SR370 er en tre-leds cylinderklipper til brug på eks. stadionanlæg og andre græsområder, hvor høj klippekvalitet
er påkrævet. Med en klippebredde på 180 cm og en kraftig Shibaura dieselmotor, hydrostatisk fremdrift og 4WD, kan
SR370 bruges på alle bedre typer golf- og sportsanlæg samt andre højkvalitets græsområder.

Shibaura SR525 er en innovativ og robust fem-leds cylinderklipper målrettet fodbold- og golfbaner. Maskinen er udstyret
MED STORE ROBUSTE KLIPPELED DER ER KENDT VERDEN OVER FOR AT LEVERE ET SRDELES mOT KLIPPERESULTAT )NDSTILLING AF KLIPPEHJDE
samt justering af underknive er meget enkelt og klares uden brug af avanceret værktøj.
Førerplatformen er rummelig og komfortabel og giver fuldt overblik over det velorganiserede instrumentpanel. Alle håndtag sidder indenfor behagelig rækkevidde og er placeret nemt og overskueligt. Shibaura SR525 kan leveres med et stort
komfortudstyrsprogram som Grammersæde, luksusførerkabine med A/C, målﬂytter og meget andet.

Shibaura SG280 slope mower
Shibaura SG280 er udviklet til at klippe stejle skråninger.
Med fokus på sikkerhed og komfort har Shibaura gjort det
let og behageligt at klippe skråninger. Maskinens lave tyngdepunkt samt sædets helt særlige design gør, at føreren
sidder behageligt og sikkert selv på meget skrånende
AREALER -ED EN  (+ STRK DIESELMOTOR OG ET KLIPPEBORD
på op til 160 cm arbejdsbredde kan man hurtigt og effektivt klippe skråninger langs veje og andre besværlige steder.
RING FOR NÆRMERE SPECIFIKATIONER PÅ MASKINERNE.
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Kunstgræspleje
Plejeplan Vinter

Vejledende plejeplan for
KUNSTGRSBANER 6).4%2
3. generationsbaner
Generelle bemærkninger
Formålet med nedennævnte behandlinger er at
sikre en sne/frost fri bane, der er blød, ren og jævn
at spille på i vinterperioden.

Behandling (redskab)

Formål:

Hyppighed:

Snerydning

Fjerne sne fra banen ved mængder op til 10 – 15 cm.

Ved snefald

Snerydning
Snefræser

Fjerne sne fra banen ved mængder fra ca. 15 cm
og opefter.

Ved kraftigt snefald

Udbringning af tømiddel
Væskeudlægger/Sprøjte

(OLDE BANEN FROSTFRI BLD OG SPILBAR VED
UDBRINGNING AF ,INDHOLM %CO )CEBREAKER SALT
eller andre tømidler.

1 – 5 gange om ugen
afhængigt af tømiddel og vejr

Løsning og jævning
Verti-Groom®
6ERTI "ROOM®
Verti-Comb®
3PEED "RUSH

"ENYTTES EFTER UDBRINGNING AF TMIDLER SÍ DE TRKKES
til overﬂaden og aktiveres. Gummigranulatet løsnes
og kunstgræsﬁbrene rejses.

2 – 3 gange pr. uge

Let renholdelse
af overﬂaden
Verti-Clean®

"ANEN HOLDES FRI FOR OVERmADE AFFALD SOM TYGGE
gummi, tape, løv, kapsler, cigaretskodder m.m.

2 – 3 gange pr. måned

Grundig renholdelse
af overﬂaden
Verti-Top® 7"
Verti-Top®

De øverste lag af granulatet løftes og renses over
vibrerende sold. Affaldet sorteres fra og granulatet
tilbageføres overﬂaden. Med vakuumenheden
opsuges bl.a. hår og støv.

6 – 12 gange pr. år
forudsætter tør periode

Snowblade 272

Lindholm Maskiner a/s påtager sig ikke ansvar for skader på kunstgræsbanen, der evt. påføres ved ovennævnte behandlinger. Der bør ikke udføres
plejetiltag uden producentens accept og anvisninger.
august 2015
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Kunstgræspleje
Plejeplan Generelt

Vejledende plejeplan for
kunstgræsbaner - GENERELT
3. generationsbaner
Generelle bemærkninger
Formålet med nedennævnte behandlinger er at sikre en
REN JVN OG BLD SPILLEOVERmADE "EHANDLINGERNE RETTER
sig udelukkende mod kunstgræsbaner af 3. generation.
Alle plejetiltag forudsætter producentens vejledning og
accept for behandling af banen.

Behandling (redskab)

Formål:

Hyppighed:

Løsning og jævning
Verti-Groom®
6ERTI "ROOM®
Verti-Comb®
3PEED "RUSH

Gummigranulatet løsnes og kunstgræsﬁbrene rejses.
"ANEN HOLDES BLD OG KUNSTGRSlBRENE HOLDES OPREJST
i granulatet.

2 – 3 gange pr. uge

Let renholdelse af overﬂaden
Verti-Clean®

"ANEN HOLDES FRI FOR OVERmADE AFFALD SOM TYGGE
gummi, tape, løv, kapsler, cigaretskodder m.m.
) DEN LVFLDENDE SSON KRES OFTERE

2 – 3 gange pr. måned

Grundig renholdelse af
overﬂaden
Verti-Top® 7"
Verti-Top®

De øverste lag af granulatet løftes og renses over
vibrerende sold. Affaldet sorteres fra og granulatet
tilbageføres overﬂaden. Med vakuumenheden opsuges
BLA HÍR OG STV ) DEN LVFLDENDE SSON KRES OFTERE

6 – 12 gange pr. år
forudsætter tør periode

Tilførsel af granulat
Rink®  M )NlLL KIT
Rink®  M )NlLL KIT
Rink®  3 M )NlLL KIT

Granulat efterfyldes jævnligt pr. håndkraft. Målfelter
og banens midte efterses for manglende granulat og
der ”topdresses” efter behov. Når hele banen skal
BEHANDLES BENYTTES TOPDRESSER MED )N&ILL KIT

10 – 12 gange pr. år

Dybderensning
Verti-Air®
Verti-Top®

Al granulat opsuges og rengøres for støv-partikler.
Også mindre partikler som hår og negle m.m. renses
fra, hvorefter granulatet tilbageføres til banen. EfterBEHANDLING MED 6ERTI "ROOM®, Verti-Groom® eller
6ERTI "RUSH® vil være nødvendig.

1 – 2 gange pr. år

Omlægning
Eliminator

Udskiftning af granulat og sandfyld.

Ca. hver 10. år

Lindholm Maskiner a/s påtager sig ikke ansvar for skader på kunstgræsbanen, der evt. påføres ved ovennævnte behandlinger. Der bør ikke udføres
plejetiltag uden producentens accept og anvisninger.
august 2015
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Kunstgræspleje
"RSTER

3PEED "RUSH
3PEED "RUSH ER MED SINE  BRSTER DER ROTERER MODSAT KRSELSRETNINGEN SRDELES EFFEKTIV TIL SKÍNSOMT AT REJSE
KUNST GRSlBRE OG UDJVNE GRANULAT I OVERmADEN 3PEED "RUSH MONTERES LET EFTER EN ARBEJDSBIL EL LIGN TRKKENDE
enhed og er meget ﬂeksibel og let kørt, hvorved kunstgræsbanen hurtigt kan gøres blød og spilbar igen. Optimal til
hyppig vedligeholdelse af banen.

Verti-Comb
Verti-Comb er designet til effektivt at børste og strigle
store arealer, så kunstgræsset fremstår jævnt og blødt for
brugerne. Foldbare sideﬂøje, magnetbjælke og hjulkit er
optioner, der kan eftermonteres.

6ERTI "RUSH
6ERTI "RUSH JVNER OG FORDELER GRANULAT OG TOPDRESSINGmateriale med sine 5 roterende børster.
"RSTEN ER SRLIG VELEGNET IFM ETABLERING OG RENOVERING
af kunstgræsbaner.

Produktnavn

Arbejdsbredde

Vægt

Effektbehov

3PEED "RUSH

140 cm

181 kg

 (+ 6

Verti-Comb 1800

180 cm

104 kg

 (+

Verti-Comb® 4000

400 cm

220 kg

 (+

6ERTI "RUSH®

170 cm

170 kg

 (+

®
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Kunstgræspleje
"RSTER OG STRIGLER

Verti-Art kunstgræspleje

6ERTI "ROOM

Kunstgræsbaner er ikke vedligeholdelsesfrie. For at bevare
en ren, jævn og blød spilleoverﬂade på en 3. generations
kunstgræsbane skal banen passes - året rundt.

MEST E
T
SOLG

Verti-Groom
Verti-Groom løsner og jævner kompakte kunstgræsbaner. Kunstgræsﬁbrene rejses op og granulatet fordeles, så banen
fremstår blød og jævn. Maskinen fås i mange varianter, afhængig af behov.

Verti-Groom kan monteres med ﬂere striglesektioner. Tillige kan der påsættes en magnetbjælke, som særdeles effektivt
opsamler kapsler, hårnåle og andre typer metal.

Produktnavn

Arbejdsbredde

6ERTI "ROOM® 185

185 cm

50 kg

 (+

6ERTI "ROOM 240

240 cm

75 kg

 (+

Verti-Groom komplet

200 cm

150 kg

 (+

Verti-Groom® KORT VERSION KUN STRIGLE

200 cm

110 kg

 (+

®

®

Vægt

Effektbehov
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Kunstgræspleje
Rensemaskiner

Rensemaskiner

Speed-Clean

Kunstgræsbaner skal renses jævnligt for at bibeholde en
jævn, blød og ren spilleoverﬂade. Løv, kapsler, cigaretskodder, tyggegummi, tape og meget andet gemmer sig ofte i
banen, og det er nødvendigt jævnligt at fjerne dette for at
undgå en hård bane med ukrudt og anden forurening. Efter
rensning fremstår banen igen spilleklar og indbydende for
brugerne.

$EN HELT NYE 3PEED #LEAN FRA 2%$%8)- ER EN VIDEREUDVIKLING
af den populære Verti-Clean til opsamling af affald, løv
MM PÍ KUNSTGRSBANER "LA ER MASKINES ARBEJDSBREDDE
øget med mere end 20 cm, så banerensning klares mere
effektivt. Den hurtigt roterende børste renser det øverste
granulatlag og sorterer effektivt affald fra granulat i
maskinens 5 x 5 mm sold. Arbejdsdybden på børsten kan
justeres afhængig af ønsket rensedybde, ligesom maskinen
er udstyret med justerbar striglesektion. Affald tømmes let
via den aftagelige affaldsbeholder. Andre typer sold kan
tilkøbes som ekstraudstyr. Speed-Clean kan monteres på
såvel små traktorer som redskabsbærere og arbejdsbiler.

ED
NYH 5
201

6ERTI 4OP 7"
6ERTI 4OP 7" ER DEN KOMPAKTE OG ENKLE MASKINE TIL RENSNING AF MINDRE KUNSTGRSAREALER -ASKINEN VIRKER PÍ SAMME
måde som de større Verti-Top maskiner men kan pga. sit kompakte design passere gennem låger og smalle passager.

Produktnavn

Arbejdsbredde

Vægt

Effektbehov

Speed-Clean

167 cm

220 kg

 (+

6ERTI 4OP 7"

84 cm

150 kg

4RK ENHED M   (+
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Kunstgræspleje
Rensemaskiner

Verti-Top
Verti-Top maskinerne fra 2%$%8)- renser både overﬂaden og den øverste del af granulatet for
affald og ikke mindst små partikler som støv, hår og organisk materiale. Vacuumenheden suger støv og små affaldspartikler op i støvsugerposen, mens større
stykker affald sendes bagud til separat affaldsbeholder. De nye udgaver
udmærker sig bl.a. ved forbedret og større soldareal samt mindre og hurtigere roterende børster, der forbedrer opsamlingen af uønsket materiale.
Tillige kører maskinen på hjul og ikke ruller, og dermed forbliver græsﬁbrene
oprejste efter overkørsel. Der er lagt særlig vægt på enkel indstilling og
betjening.

6ERTI 4OP 4OW "EHIND

)NlLL TESTER

Verti-Top fås nu også i en bugseret version med selvstændig
motor, der kan trækkes efter alle typer køretøjer.

Enkelt redskab til at måle tykkelse af granulat/inﬁll. Dette er
vigtigt at gøre jævnligt, da en kunstgræsbane typisk mister
5-10% granulat årligt.

Produktnavn

Arbejdsbredde

Kapacitet

Vægt

Effektbehov

Verti-Top 1200

120 cm

64 ltr.

320 kg

 (+,IFTKAP  KG

Verti-Top 1800

180 cm

96 ltr.

450 kg

 (+,IFTKAP  KG

6ERTI 4OP 4"

145 cm

70 ltr.

300 kg

4RK ENHED M   (+
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Kunstgræspleje
Topdressere

Topdressere til sand og granulat
2INK TOPDRESSER SERIEN MED )NlLL KIT KAN HÍNDTERE UDLGNING AF SAND OG GRANULAT IFM ETABLERING OG RENOVERING AF
eksisterende kunstgræsbaner.

2INK  SPREDER ALLE MATERIALER SRDELES PRCIST -ED )NlLL KIT SPREDES OGSÍ GUMMIGRANULAT I NJAGTIGE MNGDER
mens striglen sikrer, at kunstgræsﬁbrene forbliver oprejste.

Rink 1201-S er særligt udviklet til udbringning af gummigranulat og sand. Med ekstra kraftig børste og selvstændig
hydraulisk styring er Rink 1201-S det professionelle valg til kunstgræsbaner.
Produktnavn

Arbejdsbredde

Kapacitet

Vægt

Effektbehov

Rink 1010

150 cm

1,3 m

270 kg

 (+

Rink 1201-S

180 cm

3

2,0 m

500 kg

 (+

Rink 1520 m/inﬁll kit

140 cm

2,0 m3

950 kg

 (+
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Kunstgræspleje
Renovering

Renovering - Omlægning
af kunstgræsbaner
Ved renovering og omlægning af kunstgræsbaner er første
opgave at fjerne gummigranulat og sand fra banen. Denne
opgave løses nemt og effektivt med 2%$%8)-´s Eliminator.

Eliminator
Maskinen fjerner inﬁll materialet fra kunstgræstæppet
ved hjælp af en intensivt roterende børste, hvorefter et
transportbånd fører materialet over i en vogn eller bigbag.
Eliminator kan også fjerne sandmateriale fra tennis- og
hockeybaner.

Produktnavn

Arbejdsbredde

Arbejdsdybde

Vægt

Effektbehov

Eliminator

150 cm

op til 5 cm

600 kg

 (+,IFTKAP  KG

Slæbenet
3LBENET I RUSTFRIT STÍL BENYTTES TIL FORDELING AF )NlLL
materiale og topdressing. Tillige er det særdeles effektivt
til at eliminere den statiske elektricitet fra brug af børster
på kunstgræs, der får inﬁll materialet til at arbejde sig
opad. Slæbenet fås også i gummi, som er mere skånsomt
ved underlaget.
Produktnavn

Størrelse

Vægt

Metal slæbenet

90 x 120 cm

10 kg

Metal slæbenet

120 x 180 cm

18 kg

Metal slæbenet

180 x 240 cm

35 kg

Metal slæbenet

240 x 240 cm

47 kg

Gummi slæbenet

150 x 100 cm

18 kg

Gummi slæbenet

300 x 100 cm

38 kg

Gummi slæbenet

300 x 150 cm

57 kg

ELES
SÆRD ING AF
Å
S
G
O
VN
TIL JÆ ADER
V
I
T
K
RFL
EFFE
EOVE
PLÆN
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Vinterbekæmpelse
Vinterbekæmpelse

,INDHOLM %CO )CEBREAKER
Flydende, miljøvenligt tømiddel
til kunstgræsbaner
Fordele
s ,INDHOLM %CO )CEBREAKER OPTR LIGESÍ EFFEKTIVT SOM VEJSALT
s -ILJVENLIGT INGEN FORURENING AF GRUNDVANDET

RING på tlf.

s 3KADER IKKE BEPLANTNING VED KUNSTGRSBANEN
s &ORÍRSAGER IKKE RUST PÍ TRAKTORER REDSKABER OG MASKINER

72 44 11 12

s 3KADER IKKE BRUGERNES TJ OG FODTJ

og hør nærmere
om sprøjter til

s 3VANEMRKNING GARANTI FOR SKÍNSOMT PRODUKT

udlægning

Dosering pr. m2/temperatur

0 til – 4o C

- 5 til - 8o C

Præventiv udlægning

16 – 24 g

20 – 30 g

Vedvarende frost

20 – 40 g

30 – 50 g

Produktdata
,INDHOLM %CO )CEBREAKER VIRKER EFFEKTIVT PÍ KUNSTGRSBANER
Optimal virkning opnås såfremt udlægning sker inden
nattefrost sætter ind.
Doseringsmængden tilpasses aktuelle forhold som
temperatur, nedbørsmængder m.v. Dosering øges ved
intensiv brug af kunstgræsbanen.
Vejledende dosering fremgår af ovenstående skema.

,INDHOLM %CO )CEBREAKER ER EN TYNDT mYDENDE VSKE DER
let spredes med en sprøjte og spredebom. Tømidlet er
produceret uden tilsætningsstoffer og inhibitorer og er
stabilt overfor håndtering og opbevaring.
,INDHOLM %CO )CEBREAKER ER EN  VGT  OPLSNING
AF #A-G#(#//
Vægtfylde:
Viskositet:
Frysepunkt:
pH:

1,12 g/cm3 ved 20o C
+ 5o
= 32 cP
o
-5
= 44 cP
- 14o C
8,8 +/- 0,5

Ved brug af Lindholm Eco Icebreaker undgås de
skadelige miljøpåvirkninger som kendes fra salt.
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Vinterbekæmpelse
Vinterbekæmpelse

Væskeudlæggere/Sprøjter
3PRJTER FRA DANSKE (!2$) ER DE BEDSTE PÍ MARKEDET OG KAN BLANDT ANDET BRUGES TIL UDLGNING AF TMIDLER SOM ,INDHOLM
%CO )CEBREAKER $ER FÍS EN BRED VIFTE AF STRRELSER BÍDE MED TRAILERUNDERVOGN OG SOM LIFTOPHNGT REDSKAB 6I TILBYDER
også manuelt betjente sprøjter til brug på mindre arealer, hvor pladsen er trang. Ring for nærmere information om de
mange muligheder.

Saltspredere
Lindholm Maskiner a/s fører et bredt udvalg af saltspredere til brug på kunstgræsbaner, stier, parkeringspladser m.v.
Saltsprederne anvendes til spredning af salt, sand og groft materiale. Arbejdsbredden justeres hurtigt fra 1-8 m via
bredderegulatoren. Leveres som standard med sold for frasortering af fremmedlegemer samt sprededug til reduktion
af arbejdsbredde. Nogle af modellerne kan også leveres som bugseret version.

Produktnavn

Volumen

Kapacitet

Egenvægt

Arbejdsbredde

S2

130/240/350 l

175/325/450 kg

118/130/142 kg

1-8 m

S2 hydra

130/240/350 l

175/325/450 kg

118/130/142 kg

1-8 m

S3

500/775/1.050 l

675/1045/1.500 kg

166/189/212 kg

1-8 m

S3 hydra

500/775/1.050 l

675/1045/1.500 kg

166/189/212 kg

1-8 m
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Sneskrabeblad
Vinterbekæmpelse

Snowblade 272
$ET VELKENDTE SNESKRABEBLAD FRA 2%$%8)- ER FORBEDRET PÍ EN RKKE PUNKTER OG FREMSTÍR NU I FULD GALVANISERING MED
kraftigere luftgummihjul og forstærket chassisramme. Det specialfremstillede, brede plastskær sikrer, at banen ryddes
skånsomt og effektivt. Snowblade 275 er med sin arbejdsbredde på hele 275 cm og lave vægt på kun 180 kg ideel til
brug på kompakttraktorer og markedets absolut mest solgte sneskrabeblad til kunstgræs.

Produktnavn

Arbejdsbredde

Vægt

Effektbehov

Snowblade 272

272 cm

180 kg

 (+

side 54 |

Produktkatalog 2015/2016 - www.lindholmmaskiner.dk

Snefræsere
Vinterbekæmpelse

Snefræsere

Snowline ST-serien

3NOWLINE SNEFRSERE ER PRODUCERET AF DANSKE (YDROMANN
og er udviklet fra bunden i tæt samarbejde med brugere
landet over.

Snowline ST 31-serien, som fås i 3 bredder, har med sit nye
design på blæsehjul og tud, sikret en meget præcis og kompakt stråle med en imponerende kastelængde. Dette gør
ST-serien særdeles velegnet til kunstgræsbaner, hvor man
ønsker at kaste sneen længst muligt væk i én arbejdsgang.

Snowline
Da Vinchi
Da Vinchi modellen er
(YDROMANN|S SIDSTE NYE SKUD PÍ
stammen og er med sine kun 192
kg markedets letteste snefræser.
Da Vinchi har en imponerende
kapacitet, er meget manøvredygtig
og kan betjenes af traktorer og
REDSKABSBRERE FRA  TIL  (+

Produktnavn

Vægt

ST3118

385 kg

ST3120

Arbejdsbredde

Kastelængde

PTO hastighed

Effektbehov

180 cm

1 – 35 m

540/1000/2000

-IN  (+

415 kg

200 cm

1 – 35 m

540/1000/2000

-IN  (+

ST3122

455 kg

140 cm

1 – 35 m

540/1000/2000

-IN  (+

Da Vinchi

192 kg

180 cm

1 – 20 m

540/1000/2000

-IN  (+
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08.2015 Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. For yderligere info se endvidere vores salgs- og leveringsbetingelser på www.lindholmmaskiner.dk

Husk at vi også fører et bredt sortiment af spyd og hugpiber til
alle typer dybdeluftere, altid med hurtig levering fra eget lager.

Vi sti
kker
dyber
e

Lindholm

Maskiner a s

Lindholm Maskiner a/s · )NDUSTRIVEJ ! · DK-5492 Vissenbjerg · Tlf.: 7244 1112
E MAIL INFO LINDHOLMMASKINERDK · www.lindholmmaskiner.dk

