
GML Air 
–lufta utan att störa spelytan
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För att kunna ta bort kompaktions- och 
dräneringsproblem på golfgreener, fotbollsplaner och alla 
andra finare gräsytor utan att störa spelet, introducerar 
nu GML Sport AB en tjänst som kallas GML Air.

Genom att injicera tryckluft vertikalt ner till 30 cm och 
horisontellt över ett område på 1,5 m i diameter, orsakas 
en sprickbildning i den komprimerade rotzonen - allt utan 
att gräsytan störs. Detta ger långsiktiga positiva fördelar 
som förbättrad tillväxt i rotzonen, bättre dränering, ett 
effektivare utnyttjande av ofta bundna näringsämnen 
och högre utnyttjandegrad av vatten. GML Air leder 
till långsiktiga fördelar för markstrukturen som ökad 
mikrobiologisk aktivitet, högre dräneringsförmåga och 
förbättrad hälsa på gräset.

GML Air har uppenbara fördelar genom att gräsytan inte 
störs och golfare kan återuppta spelet omedelbart efter 
behandling. Metoden skall ses som ett komplement till 
befintliga luftningsmetoder och kan med fördel utföras 
under hela säsongen. En normalstor green tar cirka 30-
40 minuter att lufta av en operatör. Som tilläggstjänst 
finns även möjligheten att injicera tryckluft vertikalt 
ända ner till 75 cm i exempelvis bunkrar för att förbättra 
dräneringsförmågan och ta bort vattensamlingar.

Lufta utan att störa spelytan
GML Air minimerar kompaktions- och dräneringsproblem

Fördelar med GML Air:
1. Gräsytan lämnas ostörd

2. Omedelbar användning av ytan efter 
behandling.

3. Förbättrad tillväxt i rotzonen

4. Högre dräneringsförmåga

5. Förbättrad hälsa på gräset.

Tillgången till luft är vital för alla levande 
växter. Vårt system ”GML Air”  injicerar, 
vertikalt, tryckluft ned till 30 cm djup 
och är ett effektivt sätt att ta bort 
kompaktions- och dräneringsproblem på 
professionella gräsytor. 
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”Att anlita GML är det mest kostnadseffektiva sättet 
att ta bort kompaktions- och dräneringsproblem”
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GML Sport AB bildades 1994 och utvecklades snabbt till att bli en av 
landets ledande leverantörer av maskinutrustning för skötsel av gröna 
sportytor. Företaget har alltid satt en stolthet, och agerat som både 
kunskapsförmedlare och samarbetspartner till användarna.

På senare år har en ny marknad för olika typer av tjänster inom drift, 
renovering och anläggning av gröna sportytor till golf- och idrottsplaner 
börjat växa fram. Inom just dessa områden, entreprenad, har GML 
Sport genom offensiva satsningar snabbt intagit en ledande position.  
Företaget befinner sig i en stark expansion på tjänstesidan och räknar 
med att antalet uppdrag och medarbetare kommer att öka kraftigt under 
de kommande åren.

GML Sport är en komplett leverantör av professionella lösningar till alla 
idrotter som utövas på gröna sportytor – både när det gäller tjänster och 
maskiner. Inget annat företag i landet kan matcha den kunskap och 
erfarenhet inom Sports Turf Management som du möter hos GML Sport.

I vårt dagliga arbete utgår vi från filialer i de tre storstadsområdena men 
åtar oss naturligtvis uppdrag över hela landet.

GML Sport AB är både kvalitet ISO 9001 och miljö 14001 certifierade.

Kontakta oss – vi har lösningen för dig!

Om GML Sport


