
Wertykulacja stała się powszechnym i naturalnym sposobem pielęgnacji trawnika. Nasz obecny klimat powoduje, że wiosną 
mech rozwija się bardzo szybko, czego wynikiem jest „przyduszanie” trawnika. Wertykulacja jest szybkim i efektywnym 
sposobem na usunięcie większości mchu i innych chwastów z trawnika i daje trawie miejsce na wzrost i stworzenie gęstej, 
zdrowej darni.

Niektóre wertykulatory wyposażone są w kosze do zbierania wygrabionego mchu i resztek roślinnych. Ale ponieważ mech 
posiada przestronną i obszerną strukturę, kosze zapełniają się praktycznie natychmiast i muszą być opróżniane co każde 
10 metrów. Taka metoda wertykulacji „stop and go” jest irytująca i dlatego też kosz często nie jest używany, pozostawiając 
problem zbierania nierozwiązanym.

ELIET oferuje rozwiązanie typu „wszystko w jednym” w swoim wertykulatorze E600 COMPACTOR. Ten wertykulator 
nie tylko usuwa mech i fi lc z trawnika, ale również gromadzi i zagęszcza go w jednostce zbieracza - wszystko w jednym 
i tym samym procesie/przejściu. ELIET E600 COMPACTOR to prawdziwa rewolucja dla profesjonalnych ogrodników, 
greenkiperów - zamieniając czasochłonne i uciążliwe procedury wertykulacji w proces prosty i szybki - doskonale nadaje 
się więc do uzyskania wzrostu zysków na wiosnę. Za tą innowację fi rma ELIET została słusznie uhonorowana presti żową 
Złotą Nagrodą „Golden Buxus”  na Targach Agribex w Brukseli w roku 2011.

AGRIBEX 2011 
GOLDEN BUXUS

ELIET E600 COMPACTOR
WERTYKULUJ 3 RAZY BARDZIEJ EFEKTYWNIE!
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Silnik 9 Pk Subaru EX27

Szerokość robocza                            592 mm

Licsba noży  44 DCM

Typ noży Permanent Punti ge MessenTM

Głębokość pracy traploos instelbaar

Napęd samobieżny walec o srednicy Ø 100 mm

Kosz na trawę 95 L

Wymiary ( Dł  x Szer x Wys ) 1250 x 750 x 900 mm

Ciężar 135 kg
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1. Główną zaletą E600 COMPACTORa jest jego wymuszone zbieranie. Tradycyjna metoda wertykulacji wymaga co najmniej 
dwóch zabiegów: najpierw, mech i fi lc musi być wygrabiony z trawnika, i później musi to być dokładnie zebrane. ELIET E600 
COMPACTOR łączy te dwa kroki w jeden, co skraca czas całego procesu o 50%!

2. System nożowy E600 COMPACTORa składa się z 44 ostrzy typu DM™ podwójnie zagęszczonych tj. umieszczonych bardzo 
blisko siebie w odstępach 15mm. Zapewnia to intensywne wygrabianie podczas każdego przebiegu, tj. wygrabienie  mak-
symalnej ilości mchu. Wydajność wygrabiania jest jeszcze większa dzięki wstecznym obrotom noży. Maszyna jest również 
wyposażona w samoostrzące, ZawszeOstreNoże™, zapewniające maksymalną sprawność przez cały czas. Ponadto, napęd kół 
w tym wertykulatorze zapewnia stałą prędkość jazdy - co jest mniej męczące dla operatora i dodatkowo oszczędza czas!
Wyższa wydajność w krótszym czasie = E600 COMPACTOR

3. Unikalny system zbierania w tej kompaktowej maszynie zbiera mech do kosza. Ostrza odrzucają mech do systemu trans-
portu złożonego z napędzanych rolek. Wygrabione cząstki gleby  przechodząc przez rolki spadają z powrotem na ziemię. Przed 
znalezieniem się w koszu, mech jest ściskany i sprasowany między dwoma przeciwbieżnymi walcami, co pozwala operatorowi 
na pracę na większej powierzchni przed pojawieniem się konieczności jego opróżnienia. Mniej bezproduktywnych chwil 
spędzonych na opróżnianie kosza - to kolejna cecha COMPACTORA oszczędzająca czas!”

Wertykulacja jest idealną metodą przygotowania trawnika do 
dosiewu nasion. I nie tylko ten dodatkowy proces zapewnia 
czystą nawierzchnię trawnika, to również ma odmładzający 
i odświeżający efekt gwarantujący uzyskanie wspaniałego 
zielonego trawnika. Aby uzyskać więcej informacji na temat 
dosiewania odwiedź www.eliet.com.pl

GWARANCJA ZIELONEGO TRAWNIKA

Skontaktuj się z najbliższym dealerem ELIET aby uzyskać więcej informacji lub poprosić o pokaz pracy. 
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Wiosną, ogrodnicy mają pełne ręce roboty doprowadzając 
do ładu ogrody swoich klientów po okresie zimy. Bardzo 
czasochłonna wertykulacja stanowi znaczną część ich działalności 
wiosną. Co gorsza, nieprzewidywalna pogoda sprawia, że staje 
się to   rzeczywistym wyzwaniem, aby wykonać wszystkie te prace 
w tej ograniczonej przestrzeni czasu.
Korzystanie z wertykulatora E600 COMPACTOR zapewnia co 
najmniej trzy główne oszczędności czasu. Nie tylko maszyna 
przyspiesza proces, ale również wykonuje go bardziej dokładnie 
i efektywnie. Jako profesjonalny ogrodnik możesz w ten sposób 
zaoszczędzić co najmniej 50% czasu, który można teraz poświęcić 
na doskonalenie planowania i obsługę innych klientów.

OSZCZ DNO  CZASU


