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Dosévací stroje Turfco využívají patentované techno-

logie WaveBladeTM. Rozteč WaveBlade nožů 3,81cm 

v kombinaci s nezávislými plovoucími hlavami zaručují 

díky kopírování terénu homogenní dosev na celé ploše. 

WaveBlade technologie vytváří přesné, rovné čtvercové 

zářezy, které zajišťují optimální kontakt osiva s půdou 

s minimálním poškozením trávníku. Patentovaný vý-

sevní systém dopravuje osivo přímo do drážky, čímž 

se snižuje výsevek a zvyšuje klíčivost a vzcházení. Tato 

technologie umožňuje plynulou změnu hloubky výsevu 

v závislosti na Vašich podmínkách.

TRiWaVe
dosévací stroje

Plovoucí jednotky přesně kopírují povrch půdy.
Nedochází k vynechání setí u prohlubní nebo naopak 
ke skalpování a poničení vyvýšenin nebo neoznačených 
postřikovačů.

Patentovaný výsevní systém vyseje osivo přímo 
do vytvořené drážky

Patentovaná WaveBlade technologie
protiběžných kotoučů, které se otáčí rychlostí 900 ot. /min. 
vytváří čtvercové drážky s minimálním poškozením 
travního drnu.

Plynulé nastavování hloubky záběru pro optimální 
setí v každých podmínkách, bez použití nářadí.

K dostání ve verzi za traktor
nebo jako samochodný stroj. 
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iTTec s.r.o. Servisní střediska:
AOS Modletice 106 Modletice u Prahy
251 01 Říčany u Prahy Plasy u Plzně
Tel.: (+420) 323 616 222, Fax:  (+420) 313 616 223  Havířov Bludovice
E-mail: info@ittec.cz Mobilní servis u zákazníka

1.  Umožňuje setí do kříže bez poškození  
 drnu

4. Protiběžné kotouče WaveBlade

3. Plovoucí jednotky přesně kopírují terén

Dosévací stroje

Turfco TriWave

TriWave 60“ 
za traktor

TriWave Walking 
Overseeder

Šířka záběru 1.52 m 1 m

Kapacita zásobníku
osiva

135 l / cca 45.5 kg 67.5 l / 22.7 kg

Rozteč WaveBlade 
kotoučů

38.1 mm 38.1 mm

Nastavení výsevku manuálně, 
plynule měnitelné

automaticky, 
plynule měnitelné

Rychlost 8.85 km/h 5 km/h

Produktivita max 1.2 ha/ h max 0.5 ha/h

Pracovní ústrojí 3 nezávisle plovoucí hlavy 2 nezávisle plovoucí 
hlavy

řezací kotouče 
Wave Blade, 30 ks

řezací kotouče 
Wave Blade, 20 ks

Možnost výběru standardních nebo jemnějších 
greenových kotoučů

Hloubka záběru 0–34.9 mm 0–34.9 mm

Požadavky na traktor 35 - 60 hp, 540 PTO, závěs 
kategorie I a II

–

Motor – 27 kW B&S, 
pohon hydraulicky

Rozměr stroje 1.88 x 1.02 (bez PTO) x 1.3 m 1.63 x 2.5 x 1.25 m

Hmotnost 522 kg 704 kg

5. Minimální narušení drnu

7. Tradiční secí stroje vytváří drážku 
 ve tvaru V, kde je nedokonalý styk osiva  
 s půdou

8.  TriWave vytváří čistou a čtvercovou 
 drážku – širší osu dna pro maximální  
 styk osiva s půdou

Ručně vedená verze TriWave.

Možnost využití i pro setí 
při zakládání trávníků.

2. Osivo je umístěno přímo do drážky Verze za traktor

6. Plynulé nastavování hloubky záběru

Patentovaný výsevní systém
vyseje osivo přímo
do vytvořené drážky


