
TURF GROOMERS

When Performance Matters.™
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  Když na výkonu záleží
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TURF GROOMER



THE JACOBSEN ® GUIDE TO TURF GROOMING

One of the most important things you can do to 

improve your golf course is to add turf grooming to 

your regimen. As a PGA and GCSAA partner, we see 

fi rsthand the benefi ts of grooming to playing condi-

tions – and you will too. In fact, Jacobsen invented 

the Turf Groomer® in 1986 and is the only equipment 

manufacturer with an exclusive Turf Groomer®. 

Unfortunately, turf grooming is not well understood 

and it is often confused with verticutting. Grooming 

and verticutting serve different needs for the profes-

sional turf manager – both are necessary and impor-

tant. This guide is designed to help the golf course 

professional learn how grooming can make their 

course a preferred golfi ng destination.

Jacobsen not only launched the fi rst Turf Groomer® but also developed the intersection of the groomer blades with the grooved roller, which maximizes 
grooming results while reducing the need for more invasive verticutting and aerifi cation.

The Importance of Turf Grooming

Jacobsen pioneered turf grooming, 
and its exclusive Turf Groomer® 
remains the industry standard by 
which competitors are judged.

2 For more information on Turf Grooming, please visit www.jacobsen.com/products/turfgroomers/
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 Význam Turf Groomingu
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Jedna z nejdůležitějších věcí, které můžete udělat pro zlepšení vašich golfových hřišť, je přidat Turf Grooming do režimu údržby hřišť. Jako PGA a GCSAA partneři vidíme na vlastní oči výhody použití groomingu na hracích podmínkách hřiště - a vy je uvidíte také. Firma Jacobsen vynalezla Turf Groomer v roce 1986 a je tak jediným výrobcem tohoto exkluzivního příslušenství.
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Bohužel Turf Grooming není úplně dobře pochopen a je velmi často zaměňován s vertikutací. Grooming a vertikutace slouží k různým potřebám profesionálů, kteří se starají o trávník - oboje je nezbytné a důležité. Tento průvodce je vytvořen tak, aby pomohl profesionálům naučit se, jak pomocí groomingu dosáhnout větší návštěvnosti na hřištích.
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Firma Jacobsen nejen že vyrobila první Turf Groomer, ale vytvořila tak i unikátní tří-dimensionální systém sečení, který má za následek redukci tvorby plsti, hustší a zdravější travní drn a lepší hrací vlastnosti travnatého povrchu a tím i snížení používání invazivnějších zákroků jako jsou vertikutace a aerifikace.
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 Pro více info navštivte naše webové stránky www.ittec.cz  
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Průvodce pravidelného používání Turf Groomeru

Pavelcova
Textové pole
Firma Jacobsen je průkopníkem Turf Groomingu. Turf Groomer se tak stává standardem kvality v oblasti péče o trávníky.



What is turf grooming?
In a nutshell, the reel and grooming cutting system is 
a proactive, three-dimensional mowing process which 
provides less thatch, thicker and healthier turf and 
better playability.

While reels cut horizontally to clip the vertical growth, 
the grooming blade is designed to reach down into 
the turfgrass canopy below the normal height of cut 
and remove horizontal runners and organic mate-
rial. As these are removed, the plant is stimulated to 
develop new growth from the true plant crown. The 
lateral growth of the turf is then minimized and the 
new growth is more vertical. This ultimately redesigns 
the turfgrass canopy, opening it to allow for improved 
water penetration, soil gas exchange and a drier turf 
canopy reducing the likelihood of leaf diseases. The 
newer plant growth is healthier and more resilient to 
both biotic and abiotic stresses. 

What happens if I don’t do it?
An organic layer of thatch will tend to form. Grass 
growth will occur at the top of the canopy rather than 
at the true plant crown. As a result, the following 
conditions will compromise the health and growth of 
the plant: 

• Root growth will diminish due to poor soil and 
gas exchange.

• Organic material will not properly decompose 
because of reduced microbial activity. 

• The thatch layer will trap moisture, grass seed, 
fertilizers, pesticides and top dressing from reaching 
the soil and roots. 

• Verticutting will be required more frequently 
to reduce and remove excessive plant materials if 
grooming practices are not in place.

Undesirable horizontally or diagonally growing grass blades are cut and 
shaped by the groomer, while the desirable vertically growing blades are 
left untouched.

New growth occurs 
from previous groomings.

Undesirable growth patterns 
are corrected by cutting

only the horizontal grass blades.
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Thatch can build up over time.

Thatch limits the ability for the roots to grow.
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Co je Turf Grooming?Celkově vzato, vřetenový a groomingový systém je proaktivní, 3D proces sečení, který produkuje méně plsti, hustší a zdravější trávník a lepší hratelnost trávníku. Zatímco vřetena se spodním nožem sečou v horizontální rovině, aby odstranila vertikálně rostoucí výhonky, Turf Groomer je navržen tak, aby do travního porostu zasáhl hlouběji než nože vřetena a odstranil horizontálně rostoucí výhonky a jiný organický materiál. Po odstranění těchto částic, jsou rostliny stimulovány k dalšímu růstu v oblasti odnožovací uzliny. Boční růst trávníku je tak minimalizován a nový růst je více vertikální. Toto nakonec způsobí celkovou změnu stavu trávníku, lepší propustnost vody, lepší výměnu půdních plynů a rychlejší vysušení porostu, což následně zredukuje výskyt chorob trávníku. Novější výhonky jsou tak zdravější a odolnější vůči biotickým či abiotickým vlivům.Co se stane, když nebudu pravidelně provádět Turf Grooming?Organická vrstva plstě bude mít tendenci se více zhušťovat, růst trávníku se více projeví na povrchu než v oblasti odnožovací uzliny.  A výsledek?Následující okolnosti tak ohrozí zdraví a růst rostlin:• Růst kořenů bude omezen díky špatné půdě a špatné výměně plynů• Organický materiál se nebude správně rozkládat díky snížené mikrobionální činnosti• Vrstva plstě bude zadržovat vláhu, semínka trávy, hnojiva, pesticidy před proniknutím do půdy a ke kořenům• Vertikutaci bude nutné dělat častěji, aby se tak snížily a odstranily nadměrné rostlinné materiály
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Po groomingu je podpořen růst nových výhonků
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Nežádoucí horizontálně rostoucí výhonky jsou díky Turf Groomeru odstraněny
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směr účinku Turf Groomeru
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Nežádoucí horizontálně či diagonálně rostoucí výhonky jsou díky Turf Groomeru odstraněny, zatímco žádoucí horizontálně rostoucí výhonky zůstanou nedotčeny
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Nadměrné tvoření plsti
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Nadměrné tvoření plsti
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Plsť omezuje růst kořenů



Why do golfers like it? 
Well groomed turf provides a fi rmer and faster play-
ing surface. Furthermore, the fi rm vertical growth 
of the new plant allows for a superior ball lie and 
playability versus being buried in the turf. With turf 
grooming, golfers talk of seeing light under the ball 
on a well grassed fairway. This means you have a 
good lie and a naturally “teed” ball.

Are there any other 
benefi ts to turf grooming? 
Besides altering the way the plant grows, the posi-
tion of the growing point is also changed. With the 
extending stem being severed, the plant will initiate 
new growing points at the crown. Repeated mowing 
with turf groomers encourages and conditions the 
plant and turf to grow tighter to the soil, making for 
a fi rmer and more open canopy. This open canopy 
aids in the escape of excess moisture and provides a 
healthier, more resilient turf. You can also increase 
the green speeds by grooming without lowering the 
height-of-cut. 

Are overseeding and top 
dressing more effective on
groomed surfaces?
Turf grooming can be especially critical prior to over-
seeding and top dressing. The open canopy allows 
seed and sand to reach the soil more effectively.  

A three-year grooming study on overseeding re-
sulted in improved turf health, fall color retention 
and spring green-up. The need for extensive fall 
preparation for overseeding was reduced, providing 
a superior turf both in the fall and spring transition 
with improved winter survival. In short, grooming is 
a proactive cultural practice which supports maxi-
mum turf health and performance throughout the 
year when done routinely.

Seed and fertilizer have difficulty
penetrating thatch and horizontal growth

Seed and fertilizer easily reach the soil
beneath a groomed turf, promoting new growth.
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Groomed grass is thicker and has a more vertical growth pattern, which means 
it can support the ball weight for greater distance and better lies.

Groomed
Thicker grass allows the ball 
to roll on top of the turf. 
Lower resistance results in 
longer bounces and rolls.

Ungroomed
Thinner grass allows the ball 
to sink deeper into the turf. 
Greater resistance results in 
shorter bounces and rolls.

For more information on Turf Grooming, please visit www.jacobsen.com/products/turfgroomers/
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Proč je Turf Grooming tak oblíbený?Dobře provedený a pravidelně používaný Turf Grooming poskytuje pevnější a rychlejší hrací povrch. Dále pak pevnější vertikální růst nových rostlin umožňuje lepší odvalení míčku a lepší hratelnost namísto "zapadnutí" míčku do trávníku. Po použití Turf Groomingu golfisté hovoří o "světle" pod míčkem na kvalitních drahách - tj. že mají dobrou pozici a dobrý odpal míčku.Jaké další výhody přináší pravidelné používání Turf Groomingu?Kromě možnosti ovlivnění růstu rostlin, tak i změnu bodu růstu. Pravidelné používání Turf Groomingu zlepšuje podmínky růstu rostlin - rostliny rostou pevněji k půdě a vytvářejí tak pevnější a otevřenější drn. Takto otevřenější travní drn pomáhá k úniku přebytečně vláhy a tím se trávník stává zdravějším a odolnějším. Pomocí Turf Groomingu lze dosáhnout zvýšení rychlosti greenů aniž byste museli snižovat výšku střihu.Vykazuje dosévání a hnojení lepších výsledků u povrchů, které byly ošetřeny pravidelným Turf Groomingem?Pravidelný Turf Grooming může být zvláště důležitým při dosévání a hnojení. Otevřený travní drn umožňuje efektivnější dopad semen, hnojiva ale i písku do půdy.3-letá studie dosévání ukazuje, že při pravidleném používání Turf Groomingu, je trávník zdravější, pevnější, má barevnou stálost na podzim a lepší zelenější barvu na jaře. Potřeba rozsáhlých příprav na podzimní dosévání se snížila, trávník lépe odolává zimnímu období. Ve zkratce, Turf Grooming je proaktivní přístup v péči o trávník, který tak podporuje maximálně zdravý a výkonný trávník během celého roku, ovšem pokud se provádí pravidelně.
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Trávník ošetřený Turf Groomerem → pevnější trávník → lepší hratelnost → větší návštěvnost na hřišti.

kristova
Textové pole
Nepoužívání Turf Groomeruzapříčiňuje řidší porost  propadávání míčku. 
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Po použití Turf Groomeru = hustší a pevnější drn zlepšuje odraz, odvalení a rychlost míčku
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                                    Pro více info navštivte naše webové stránky www.ittec.cz  
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Osivo a hnojivo špatně propadávají mezi plstí a horizontálně rostoucími travními výhonky
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Osivo a hnojivo snadno propadávají mezi výhonky až k půdnímu povrchu. Podpoří se tak růst nových výhonků



Groomed turf Verticutting

The grooming process utilizes narrow vertical blades (thin 
kerf) to periodically clip the advancing growing points of 
the turf grass. The verticutter utilizes the process of rotat-
ing vertical blades which penetrate deep into the crown 
area of the plant and possibly below, severing stolons 
and stems. This generally provides an effective means 
of reducing or removing thatch. Verticutting can also be 
considered remedial in that it is a process by which we 
are trying to reduce, remove or eliminate a problem. The 
verticutter most often will be a stand alone rotating shaft.

On the other hand, the groomer, an attachment in com-
bination with the spider reel, makes up the 
principal cutting units of a reel mower. 

The product of these two pieces of equipment is quite 
different, as demonstrated by the fi gures below. On the 
left, the groomed turf is less impacted from a visual stand-
point, causing little or no disruption of the turf surface. 
Conversely, the picture on the right illustrates the more 
severe verticutting process, which can be quite disruptive.

Turf Grooming Verticutting

Groomers are designed to condition or 
stimulate new growth from the plant’s crown.

Verticutters are designed to remove excessive thatch 
and plant materials and sever stolon growth near the 
base of the plant.

Blade spacing: ¼ - ½ inches apart Blade spacing: ½ -1 inches apart

Kerf thickness: At or less than .125 inches Kerf thickness: May approach thicknesses of .250 
to .375 inches

Depth-of-cut: At or slightly below the height-of-cut 
(initially not to exceed 10% below the height-of-cut)

Depth of cut: Cuts into or at the soil surface

RPM Ratio: 1.75:1 RPM Ratio: 1:1

Frequency of use: Should be used regularly throughout 
the season as plant growth conditions permit

Frequency of use: 2-3 times per year
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Both grooming and verticutting use vertical blades, but from a biological standpoint, the similarities end 
there. Turf groomers and verticutters are not the same. Here are just a few of the differences:

What is the difference between verticutting and turf grooming?
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Jaký je rozdíl mezi Turf Groomingem a vertikutací?
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Turf Grooming

kristova
Textové pole
Vertikutace
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Turf Groomery jsou vyrobeny tak, aby stimulovaly růst nových výhonků v oblasti odnožovací uzliny rostliny
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Rozteč čepele: 0,635 cm až 1,27 cm
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Tloušťka zářezu: do 0,318 cm
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Hloubka řezu: Na nebo lehce pod výšku střihu (zpočátku tak, aby se nepřekročilo 10 % pod výšku střihu)
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Poměr RPM: 1,75:1

kristova
Textové pole
Frekvence používání: pravidelně během sezóny dokud nám to podmínky pro růst rostlin dovolí
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Vertikutátory jsou vyrobeny k odstranění nadměrného množství plsti a rostlinných zbytků a k oddělení  růstu kmenových rostlin 
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Rozteč čepele: 1,2 cm až 2,54 cm

kristova
Textové pole
Tloušťka zářezu: možné přiblížit se tloušťce 0,635-0,952 cm

kristova
Textové pole
Hloubka řezu: do nebo na povrch půdy
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Poměr RPM: 1:1
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Frekvence používání: 2-3krát ročně
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Jak při Turf Groomingu tak při vertikutaci se používají vertikutační nože, ale tím zde veškeré podobnosti končí. Turf Groomery a vertikutátory nejsou jedno a to samé. Zde jsou jen některé z rozdílů:
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Proces groomingu využívá úzkých vertikální nožů k pravidelnému stříhání postupně rostoucího trávníku.Vertikutace využívá proces rotujících vertikálních nožů, které pronikají hluboko do oblasti odnožovací uzliny rostliny a případně níže, což umožňuje oddělit výhonky a stonky. Toto obecně se jeví jako účinný prostředek pro snížení nebo odstranění plsti. Vertikutace může být chápána jako nápravný proces, při kterém se snažíme snížit, odstranit či eliminovat problém. Vertikutátor bude nejčastěji samostatně rotující hřídel.
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Na druhé straně, groomer, nástavec v kombinaci s vřetenem tvoří hlavní řezné jednotky vřetenové sekačky.Výsledný produkt těchto dvou zařízení je zcela odlišný, jak můžeme vidět na obrázcích níže. Nalevo - trávník po použití groomeru je méně "zasažen" z vizuálního hlediska, což způsobuje malé nebo téměř žádné narušení trávníku. Naopak, obrázek vpravo ukazuje závažnější proces vertikutace, který může být velice narušující.
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Trávník po použití Turf Groomeru
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Trávník po vertikutaci



Why Choose 
Jacobsen Groomers?

The newest Jacobsen Turf Groomer was designed 
for simplicity and reliability, making grooming as 
easy as possible. The new design for our groom-
ers offers better serviceability, extended product 
life, and a broader offering – allowing you to 
utilize the same Jacobsen groomer with various 
pieces of equipment. The new Turf Groomer is 
available for Eclipse walking greens mowers 
and most Jacobsen fairway mowers.

Upgrades / Improvements
• Always On  

- You don’t have to turn the groomer on and 
off. It is now always on (even when it isn’t 
grooming) which helps to clean out the roller 
to prevent clogging. 

- There are fewer moving parts, meaning 
less maintenance and repair. 

• All adjustments are made from the front
- Greasing the groomer bearings is easier
- All of the adjustments can be performed by 

using a 1/2” wrench.

• Accessibility 
- The groomer can be lifted up for accessibility, 

allowing you to bench grind without removing 
groomer components.

• Consistency
- The groomer “remembers” where you left off 

last and goes back to the previous position 
when lowered.

- Automatically limits to 50% of height-of-cut 
(i.e. 1” height-of-cut = .50” grooming); this 
limitation increases part life as it keeps the 
groomer out of the soil.

• Covers
- New cast covers on our 5” groomers prevent 

the accumulation of grass, leading to longer 
belt life.

THE NEW JACOBSEN ® 
TURF GROOMER ®

Specifi cations
Blades per reel .250” spacing = 71

.500” spacing = 40
Blade thickness .032” / .80 mm
Blade diameter 2.5” / 63.5 mm
RPM ratio of the 
groomer to the reel

1.75:1

Knife Roller Intersection 
with the front roller

.43” / 11 mm

Front Roller Diameter .032” / .80 mm
Front Roller Material Machined solid aluminum
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The Jacobsen Turf Groomer® is available for walking 
greens mowers, riding greens mowers, and fairway 
mowers. It also comes in two blade spacings: 

• .250” – just right for most greens.

• .500” – use for light grooming; near sand traps 
(where larger grain sand is used); and for no-clog 
performance in taller grass (such as fairways). 

Advantages vs. Competition
• Shorter roller base 

- The Turf Groomer’s roller base is shorter than 
imitation devices, allowing the cutting head to 
closely follow the ground contours and undula-
tions. This compact design prevents unnecessary 
scalping of the turf.

Competitive
Device

Turf
Groomer

Shorter roller base
prevents scalping

• Intersecting Blades 
and Roller Combination
- The Turf Groomer blades intersect with the front 

grooved roller. As the front roller lifts horizon-
tal grass “runners,” the groomer blades rotate 
through the roller slots to cut the grass before it 
has a chance to lie back.

For more information on Turf Grooming, please visit www.jacobsen.com/products/turfgroomers/
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Proč zvolit Jacobsen Turf Groomer?Jacobsen Turf Groomer je k dispozici jak pro ručně vedené sekačky, sekačky s pojezdem, tak i pro sekačky fervejí. Turf Groomer je k dispozici ve dvou roztečích:● 0,635 cm - vhodné pro většinu greenů● 1,27 cm - vhodné pro lehký grooming; poblíž bankrů (kde je použit písek s větším zrnem); a pro použití ve vyšší trávě, kde nejsou žádné překážky (jako jsou ferveje)Výhody oproti konkurenciKratší ložisková základna● ložisková základna Turf Groomeru je kratší, což umožňuje sekacímu ústrojí kopírovat povrch terénu a jeho zvlnění● tento kompaktní design chrání před zbytečným skalpováním

kristova
Textové pole
Konkurenční zařízení
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Turf GroomerKratší ložisková základna chrání před skalpováním
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 ● Protinající se nože v kombinaci s válcem   - Nože Turf Groomeru se protínají s předním   válcem. Zatímco přední válec zvedá   horizontálně rostoucí trávu, nože groomeru   rotují skrz drážky ve válečcích a sekají trávu   předtím, než stačí "lehnout" zpět k zemi.
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Specifikace
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Počet nožů na vřeteni
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Tloušťka nože
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Průměr nože
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RPM otáčky groomer/válec
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Překrytí předního válces válcem Turf Groomeru
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Průměr - přední válec
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Materiál - přední válec
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rozteč 0,635 cm = 71
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rozteč 1,27 cm = 40
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0,81 cm
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6,35 cm
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1,75:1
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1,092 cm
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0,813 cm
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pevný hliník
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NOVÝ JACOBSEN TURF GROOMER
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Nejnovější Turf Groomer od firmy Jacobsen byl navržen pro jednoduchost a spolehlivost; a tím se tak grooming stává jednoduchým, jak jen je to možné. Nový design Jacobsen groomerů nabízí lepší provozuschopnost, prodlouženou životnost výrobku a širší nabídku - tj. použití Jacobsen Turf Groomeru s různými zařízeními. Tento nový Turf Groomer je k dispozici pro Jacobsen Eclipse ručně vedené sekačky, sekačky s pojezdem, většinu Jacobsen sekaček fervejí.Zdokonalená verze● Vždy "zapnuto"- nemusíte neustále Turf Groomer zapínat a vypínat (i když zrovna "negroomingujete"), což pomáhá při čištění válce, a tím i prevenci před ucpáváním- méně pohyblivých částí = méně údržby● Všechna nastavení jsou prováděna zepředu- promazávání ložisek je jednodušší- všechna potřebná nastavení lze udělat za použití 1/2" klíče● Lepší přístupnost- pro lepší přístup je možné groomer zvednout, což umožňuje broušení aniž bychom museli sundat jednotlivé komponenty● Spolehlivost- groomer si "pamatuje", kde jste skončili při posledním použití - a vrátí se tak do původní polohy před "snížením"- automatické omezení na 50 % výšky střihu (tzn. výška střihu 2,54 cm = grooming 1,27 cm); toto omezení zvyšuje životnost, neboť udržuje groomer mimo půdu● Kryty- nové kryty na našich 5" (12,7 cm) groomerech zabraňují nahromadění trávy, a tím tak prodlouží životnost řemene

kristova
Textové pole
  Pro více info navštivte naše webové stránky www.ittec.cz  

Pavelcova
Obdélník

Pavelcova
Obdélník



Jacobsen consulted a group of turf maintenance pro-
fessionals during the design process, leading to several 
innovations that make the Turf Groomer® more user-
friendly. The exclusive design allows the unit to be 
raised for regular maintenance without losing its height 

settings. This reduces maintenance time and the hassle 
of resetting the height of the groomer every time the 
reels are serviced. Reels can also be sharpened with the 
unit still attached. For more information, contact your 
local Jacobsen dealer or call 1.888.922.TURF. 

And our original Turf Groomer® remains 
the industry standard.
You can still get the same great grooming effects 
you’ve come to expect on our GK500 Series, PGM 
walking greens mowers, all riding greens mowers, 
and the SLF-1880 and LF-3400 fairway units.

• Micro-depth adjustment dial
• Double-pin clutch (not available on SLF-1880)
• Quick up/down adjustment
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• Attaches easily 
with just four bolts 
(+2 height adjustment 
bolts on the new 
5” groomers).

• Shorter roller base allows 
the cutting unit to closely 
follow contours.

• Lube points are 
easily accessible.

• Because the groomer always turns, 
the roller is continuously cleaned, even 
when the groomer is raised out of the 
operating position.

• The 7” groomers have a Poly-V belt that will not break 
if the mower hits an obstruction. The new 5” groomers 
have a synchronous cogged belt which does not stretch 
and therefore does not require readjustment.

• All adjustments 
are made from the 
front of the reel.

• Reels can be sharpened with the 
groomer in place.

kristova
Textové pole
7 " (17,78 cm) groomery mají klínové V řemeny, které se při nárazu na překážku nepřetrhnou. Nové 5 " (12,7 cm) groomery mají synchronní ozubené řemeny, které se neroztáhnou, a proto není potřeba znovunastavení řemene

kristova
Textové pole
Jelikož se groomer vždy otáčí, válec je neustále čištěn, a to i v případě, kdy je groomer zvednut do tzv. pracovní polohy

kristova
Textové pole
Mazací místa jsou snadno dostupná

kristova
Textové pole
Snadné upevnění pomocí pouhých 4 šroubů (+2 šrouby pro nastavení výšky na 5" tj. 12,7 cm groomerech)

kristova
Textové pole
Všechna nastavení jsou prováděna z přední strany válce

kristova
Textové pole
Kratší základna válce umožňuje sekací jednotce dobře kopírovat terén

kristova
Textové pole
Vřetena mohou být broušena, i když 

kristova
Textové pole
Firma Jacobsen konzultovala procesní vývoj Turf Groomeru se skupinou odborníků, což vedlo k několika inovacím, a tím se tak Turf Groomer stal více uživatelsky přívětivým. Exkluzivní design umožňuje jednotce pravidelnější údržby bez ztráty nastavení výšky střihu. Toto snižuje potřebný čas na údržbu a neustálé restartování nastavení výšky groomeru pokaždé, když jsou vřetena servisována.

kristova
Textové pole
Vřetena mohou být broušena i s nainstalovanou jednotkou. Pro více informací kontaktujte svého dealera:ITTEC, s.r.o.AOS Modletice 106, 251 01 Říčany u Prahytel.: +420 323 616 222

kristova
Textové pole
Originální Jacobsen příslušenství Turf Groomer se tak stává standardem v oblasti péče o trávník.Stejných groominových účinků můžete také dosáhnout u těchto strojů: GK serie, PGM ručně vedené sekačky, všechny pojezdové sekačky a také sekačky fervejí SLF 1880 a LF 3400.● Nastavení Mikro-Hloubky● Dvojitý čep spojky (není k dispozici na SLF 1880)● Rychlé nastavení

kristova
Textové pole
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Pavelcova
Textové pole
je groomer nasazen

Pavelcova
Textové pole

Pavelcova
Textové pole



Bi-Directional Groomer & Brush
THE LATEST INNOVATION FROM JACOBSEN

www.jacobsen.com

ECLIPSE®2 walking greens mowers ECLIPSE®322 riding greens mowersGP400 riding greens mowers

In 1986, Jacobsen introduced the industry’s 
first Turf Groomer®. This revolutionary product 
served as a major advancement in greens care 
by helping superintendents provide thicker, 
healthier turf with better playability.  

Today, we continue our history of turf care 
innovation with the introduction of the Jacobsen 
Bi-Directional Turf Groomer & Brush. This new 
reel accessory allows superintendents to groom 
in forward or reverse direction and provides the 
option to use a rotating brush that also operates 
in two directions. Changing from the Groomer to 
the Brush takes less than five minutes. 

The new Groomer & Brush also allows for a 
Groomer and solid front roller setup. 

Jacobsen’s new Bi-Directional Groomer & Brush 
provides superintendents with more options to 
better manage their turf. It is now available on 
the following Jacobsen products:

CHECK US OUT!
Search JacobsenTurf on

New Jacobsen Bi-Directional Brush with solid roller option. 

New Jacobsen Bi-Directional Groomer with grooved roller option.  

kristova
Textové pole
Groomer & Kartáč - obousměrné použití

kristova
Textové pole
NEJNOVĚJŠÍ INOVACE OD FIRMY JACOBSEN

kristova
Ovál

kristova
Textové pole

kristova
Ovál

kristova
Textové pole
NOVINKA

kristova
Textové pole
Kartáč s pevným válečkem

kristova
Textové pole
Groomer s rýhovaným válečkem

kristova
Textové pole
ECLIPSE 2 ručně vedené sekačky

kristova
Textové pole
GP400 

kristova
Textové pole
ECLIPSE 322

kristova
Textové pole
Firma Jacobsen vynalezla první Turf Groomer v roce 1986. Tento revoluční výrobek se stal významným pokrokem v péči o trávník - používáním Turf Groomeru se stává trávník silnějším, zdravějším a lépe hratelným.

kristova
Textové pole
V současné době pokračujeme v inovaci v péči o trávník představením nového příslušenství od firmy Jacobsen - obousměrný groomer & kartáč. Tento nový typ příslušenství umožňuje "groomingování" v obou směrech - jak vpřed tak i vzad a poskytuje i  možnost používat rotující kartáč, který rovněž pracuje v obou směrech. Výměna kartáče za groomer a naopak  zabere méně jak pět minut.Toto nové příslušenství Jacobsen groomer & kartáč také umožňuje použití pevného předního válce.Nové příslušenství Jacobsen groomer & kartáč -  obousměrné použití - poskytuje více možností jak lépe pečovat o trávník. V současnosti je k dispozici pro následující Jacobsen stroje:

kristova
Textové pole

kristova
Textové pole

Pavelcova
Ittec-Slogan-RGB

Pavelcova
www

kristova
Textové pole
Firma Jacobsen vynalezla první Turf Groomer v roce 1986. Tento revoluční výrobek se stal významným pokrokem v péči o trávník - používáním Turf Groomeru se stává trávník silnějším, zdravějším a lepe hratelným.V současné době pokračujeme v inovaci v péči o trávník představením nového příslušenství od firmy Jacobsen - obousměrný groomer & kartáč. Tento nový typ příslušenství umožňuje "groomingování" v obou směrech - jak vpřed tak i vzad a poskytuje i  možnost používat rotující kartáč, který rovněž pracuje v obou směrech. Výměna kartáče za groomer a naopak  zabere méně jak pět minut.Toto nové příslušenství Jacobsen groomer & kartáč také umožňuje použití pevného předního válce.Nové příslušenství Jacobsen groomer & kartáč -  obousměrné použití - poskytuje více možností, jak lépe pečovat o trávník. V současnosti je k dispozici pro následující Jacobsen stroje:

kristova
Textové pole
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Textové pole



1.888.922.TURF  |  www.jacobsen.com
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• Forward and Reverse Directions – The unit operates 
in both forward and reverse – taking less than five 
minutes for the operator to change the direction. An 
innovative new groomer blade design features the same 
cutting angle in both directions – doubling the life of the 
groomer blades. 

• Quick Change from Groomer to Brush  – Change 
between grooming and brushing in under five minutes. 
The fast change simply requires the removal of two 
bolts and gives superintendents the ability to quickly 
adapt to changing conditions. The brushes are available 
in different bristle stiffnesses to accommodate a wide 
variety of turfgrass and conditions.

 

• Grooved & Smooth Roller Options  – The design 
allows for two front roller positions, which effectively 
adds a new solid roller option for the groomer and 
brush. Also available is a grooved front roller for both 
the groomer and brush, an exclusive combination that 
allows the groomer blades to intersect the front roller –
providing a shorter roller base that prevents scalping.    

Bi-Directional Groomer & Brush

BENEFITS OF GROOMING/BRUSHING 
• Reduces grain in turf by standing up or cutting horizontal runners and promoting vertical growth

• Reduces developement of thatch to promote healthier greens

• Opens up turf canopy to allow sand to reach the soil more effectively

• Creates a smoother and truer putting surface and provides better ball roll

• Allows you to maintain ball speed while raising the height-of-cut

MORE OPTIONS. MORE CONTROL.   

Reverse rotation Forward rotation 

Smooth roller with brush  

Grooved roller with intersecting groomer  

kristova
Textové pole
www.ittec.cz

kristova
Textové pole
Poznámka: Specifikace se mohou změnit bez předhcozího upozornění

kristova
Textové pole
Groomer & Kartáč - obousměrné použití

kristova
Textové pole
VÝHODY GROOMINGU / KARTÁČOVÁNÍ

kristova
Textové pole
Snižuje výskyt nežádoucí vegetace v trávníku; podporuje vertikální růst

kristova
Textové pole
Snižuje tvorbu plstě, greeny jsou pak zdravější

kristova
Textové pole
Otevírá travní drn, aby písek efektivněji dopadal do půdy

kristova
Textové pole
Vytváří hladší a hratelnější povrch - poskytuje lepší odvalení míčku

kristova
Textové pole
Umožňuje udržovat rychlost míčku při zvýšení výšky střihu

kristova
Textové pole
VÍCE MOŽNOSTÍ. VĚTŠÍ KONTROLA

kristova
Textové pole
Směr vpřed a vzad - jednotka se pohybuje v obou směrech - pokud chceme změnit směr, výměna zabere méně jak 5 minut. Nový vylepšený design nožů groomeru poskytuje stejný řezný úhel v obou směrech - zdvojnásobí tak životnost nožů groomeru. 

kristova
Textové pole
směr vpřed

kristova
Textové pole
směr vzad

kristova
Textové pole
Rychlá výměna z groomeru na kartáč - výměna zabere méně jak 5 minut. Tato rychlá změna vyžaduje odstranění dvou šroubů a tím tak poskytuje schopnost rychle se přizpůsobit měnícím se podmínkám. Kartáče jsou k dispozici v různých hustotách štětin, tak aby se mohly přizpůsobit široké škále trávníků.  

kristova
Textové pole
Hladký válec s kratáčem

kristova
Textové pole
Rýhovaný válec protínající se s groomerem

kristova
Textové pole
Rýhovaný & hladký válec - tento nový design umožňuje dvě pozice předních válečků, které efektivně poskytují novou pozici pevného válce pro groomer a kartáč. K dispozici je také rýhovaný přední váleček jak pro groomer tak i pro  kartáč = exkluzivní kombinace, která umožňuje nožům groomeru protínat se s  předním válcem = kratší základna válce, která zabraňuje skalpování.

kristova
Textové pole

kristova
Textové pole
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Pavelcova
Ittec-Slogan-RGB

Pavelcova
www

kristova
Textové pole
VÝHODY GROOMINGU / KARTÁČOVÁNÍ● Snižuje výskyt nežádoucí vegetace v trávníku; podporuje vertikální růst● Snižuje tvorbu plstě, greeny jsou pak zdravější● Otevírá travní drn, aby písek efektivněji dopadal do půdy● Vytváří hladší a hratelnější povrch - poskytuje lepší odvalení míčku● Umožňuje udržovat rychlost míčku při zvýšení výšky střihu

kristova
Textové pole
VÍCE MOŽNOSTÍ. VĚTŠÍ KONTROLA.● Směr vpřed a vzad - jednotka se pohybuje v obou směrech - pokud chceme změnit směr, výměna zabere méně jak 5 minut. Nový vylepšený design nožů groomeru poskytuje stejný řezný úhel v obou směrech - zdvojnásobí tak životnost nožů groomeru. ● Rychlá výměna z groomeru na kartáč - výměna zabere méně jak 5 minut. Tato rychlá změna vyžaduje odstranění dvou šroubů a tím tak poskytuje schopnost rychle se přizpůsobit měnícím se podmínkám. Kartáče jsou k dispozici v různých hustotách štětin, tak aby se mohly přizpůsobit široké škále trávníků.● Rýhovaný & hladký válec - tento nový design umožňuje dvě pozice předních válečků, které efektivně poskytuji novou pozici pevného válce pro groomer a kartáč. K dispozici je také rýhovaný přední váleček jak pro groomer tak i pro  kartáč = exkluzivní kombinace, která umožňuje nožům groomeru protínat se s  předním válcem = kratší základna válce, která zabraňuje skalpování. 




