
TerraRoller
Vält/spiker för dubbla ändamål

Spikerenheten kan höjas upp för att möjliggöra ren turfvältning (se ovan). 
Hydrauliskt styrda transporthjul bär upp enheten för att tillhandahålla mer 
än tillräcklig markfrigång. 

Den unika designen med integrerad vält/spiker består av en 
tvådelad spiker med stjärnformade knivar följt av en tredelad 
vält som viker bladverket tillbaka över perforeringarna i turfen 
utan att täppa till dem. Resultatet är en omedelbart spelbar 
green med en jämn, fast yta.

TerraRoller främjar många av fördelarna med hålpipsluftning 
(såsom förbättrad vatteninfiltration och kapning av utlöpare och 
rhizomer för påskyndad tillväxt av rötter och skott).

Inga synbara störningar av turfens yta uppstår och som resultat 
av den omedelbara återställningen av bladverkets övre skikt 
minskas spridningen av ogräs och risken för uttorkning.

•	 Använd enbart välten för snabbare bollrull - lika snabbt 
eller snabbare som med åkvält!

•	 Integrerade spikers kan sänkas ner för att lufta greenen 
och snabba upp vattenupptagningen med så gott som 
ingen störning alls av ytan.

•	 Hydraullyft tillhandahåller enkelt handhavande och mer än 
tillräcklig markfrigång vid transport.

Främjar aerobiskt utbyte i turfen med minimal störning av spelytan.

TerraRollers spikerenheter kan oberoende av varandra 
höjas upp och därmed möjliggöra användning av endast 
vältarna för att jämna till och snabba upp spelytor utan 
att lufta dem. En sådan vältkonfigurering erbjuder ett 
kompakt, mångsidigt alternativ till dyra självgående 
maskiner.

Terraroller är lika användbar på fairway som på andra tungt trafikerade 
turfar eftersom kraft från dragkroken och de vätskefyllda vältarna 
möjliggör penetrering ända ner till 6,35 cm i kompakt mark.
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Vad är TerraRoller?
TerraRoller är den snabbaste, mest produktiva turfvälten som finns idag. 
Dessutom använder dess patentsökta design kraften från vältarna för att 
göra det möjligt för speciella luftningsknivar att penetrera marken. Att byta 
från vält till spiker och tillbaka igen sker genom ett enkelt steg som inte 
kräver verktyg. Slutresultatet blir en snabbare och jämnare spelyta än i 
utgångsläget vare sig välten, spikern eller båda använts.
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Det är en Turfvält
Tre oberoende, avsmalnande vältar med stor diameter som kan röra sig fritt från varandra 
över en arbetsbredd på 168 cm. Vältarna kan fyllas med vätska för 
ytterligare vikt. Spikerhuvudena kopplas enkelt ur på några sekunder 
genom att montera låssprinten enligt bilden till höger. Detta förhindrar 
att spikerenheten roterar nedåt och kommer i kontakt med turfen. Det 
gör det även möjligt att välta turfen utan att fysiskt behöva avlägsna 
spikerns knivhuvud.

och en Spiker/Vält för dubbla ändamål…
Spikingdjupet kan noggrant regleras genom att justera längden på vridreglaget, 
som fungerar som ett manuellt stopp samtidigt som det skänker enkel visuell 
referens. Observera att enheten inte kräver någon extern hydraulik eller 
mekaniskt nedåttryck, den använder istället naturkrafterna som finns 
inom den patentsökta designen av vältens och ramens form. Spikarna 
kan rotera fritt uppåt och ur vägen om en dold sten körs över.

Till TerraRoller finns flera uppsättningar spikerskivor som tillhandahåller ett 
flertal avstånd och med djup ner till 5 cm. Huvudena byts enkelt ut på några 
minuter genom att avlägsna det ursprungliga huvudet och montera det nya 
och dra fast det.

TERRAROLLER SPECIFIKATIONER

Fraktvikt:  275 kg

Arbetsbredd:  168 cm

Arbetsdjup:  Ställbart från noll till 6,35cm med ”dial-in” justering; 
låssprint för att helt kunna koppla ur spikerenheterna

Knivdimensioner: Stjärnformad kniv i kolstål, 2.67 mm tjock, 25.4 cm i 
diameter, 13 piggar per kniv; 28 knivar totalt, monterade 
med 6.1 cm intervall

Vältdimensioner:  3 sektioner, varje sektion 79 cm lång, 22 cm diameter, 40 
kg (tom); tomma vältar kan fyllas med vätska för att öka 
vikten, upp till 30 liter var; fjäderbelastade avskraparknivar

Bärmekanism:  Kulkopplingsdesign; hydraulkolvar för att lyfta till 
transportläge; hydrauliska snabbkopplingsledningar till 
drivmotor; fastsättningsbart vikttråg som tillval


