
Diskové pískovače TURFCO jsou koncipovány tak, aby 

dokázali splnit co nejvíce funkcí s minimální potře-

bou seřizování a nastavování. WideSpinTM technologie 

umožňuje nastavení dvojitého diskového rozmetacího 

ústrojí v rozmezí 0±18° pro častý lehký top-dressing 

i pro lepší penetraci písku při intenzivním heavy top-

dressingu po aerifikaci dutými hroty. Bezkonkurenčně 

homogenní aplikaci suchého i vlhkého materiálu 

ve všech podmínkách zajišťuje nezávisle nastavitelná 

rychlost chevronového dopravníkového pásu, rychlost 

diskového rozmetacího ústrojí, úhlu dopadu a dávkova-

cího otvoru. 

WideSpin a CR
pískovače diskové
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Wide Spintm 

technologie 
umožňuje 
nastavení 
diskového rozmetacího ústrojí
v rozmezí 0±18°

Dálkové ovládání Patentovaný 
chevronový pás

Pro lehký i intenzivní 
top dressing
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Wide SpinTM dvojité diskové rozmetací ústrojí

Nastavení úhlu dopadu distribuovaného materiálu
z rozmetacích disků v rozmezí 0±18°

Homogenní aplikace suchého i vlhkého materiálu

Galvanizovaná násypka, chevronový dopravník

Snadné dálkové ovládání
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CR10 CR7 WideSpin 1530 a 1540 WideSpin 1530

Nástavba na pracovní 
vozík

Tažený s motorem Tažený s hydraulickým po-
honem od tažného vozidla

Motor – – – 8.2 kW –

Transportní rychlost do 24 km/h do 24 km/h do 8 km/h do 12.8 km/h do 8 km/h

Rychlost pískování do 9.6 km/h do 9.6 km/h do 8 km/h do 12.8 km/h do 8 km/h

Kapacita zásobníku 3.1 m3 1,4 m3 0,54 m3 0,6 m3 0,54 m3

Šířka záběru 6.1–12.2 m 4,6–9,14 m

Výška vrstvy materiálu 0.08–6.35 mm  0,08–6,35 mm

Šířka dopravníku 0.81 m 0.46 m

Rozměry stroje 4.7 x 2.13 x 2.18 m 3,63 x 1,93 x 1,63 m dle typy vozíku 3.68 x 2.13 x 2.18 m 3.68 x 2.13 x 2.18 m

Hmotnost 1630 kg 658 kg 299 kg 530 kg 462 kg

Min. požadavky na traktor 35 hp 35 hp – – –

Požadavky na el. energii – – – – 12 V, 15 A

Požadavky na hydrauliku 23 l/min. 23 l/min. zesílená hydraulika –  27 l/min. při 10 400 kPa

Příslušenství brzdy na kolech, otočný přepravník, PTO, příčný 
dopravník, zařízení na plnění rýh – příkopů

příčný dopravník, zařízení na plnění rýh – příkopů



Pískovače diskové
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TURFCO CR-7
CR-7 je menší variantou CR-10. Poskytuje efektivní a rychlou práci ve spojení s menšími 

typy traktorů (35hp). Je vhodná na všechny sportovní plochy, včetně golfových

 greenů. Stejně jako CR-10 má nastavitelný úhel rozmetacích disků, 

a to v rozsahu 0±18°, pracovní záběr je 4,6–9,14 m. Násypka o objemu 1,4 m3

lze snadno naplnit za pomoci traktoru s čelním nakladačem nebo CR-10.

TURFCO CR
 Dvojité odpružení zajišťuje nižší těžiště pro maximální stabilitu stroje

 „Fast Attach“ systém umožňuje připojení přídavných zařízení bez potřeby nářadí

 Nízko profilové pneu, nízké těžiště a dobré rozložení hmotnosti stroje zajišťuje
 nízký tlak na půdu

 Diskové rozmetací ústrojí WideSpin umožňuje použít CR na lehký i velmi intenzivní 
 heavy top-dressing a šířkou záběru 4,6–9,14 m u CR7 a 6,1–12,2 m u CR10.

 Samočistící galvanizované násypky.

Objemná galvanizovaná násypka 3,1 m3 
se vyloží za méně než 30 sekund (CR10)

možnost uzamčení příčného doprav-
níku v jakékoliv pozici (CR-7, CR-10)

Příčný dopravník otočený o 180° usnad-
ňuje distribuci materiálu (CR-7, CR-10)

Snadné a efektivní nakládání menších typů 
kartáčových i diskových pískovačů

 Příčný dopravník (WS1530, WS1540)

Plnění rýh, bunkerů, záhonů, atd. za pomoci příčného 
dopravníku 

 Nástavba
na pracovní vozík

 tažená verze 
s vlastním motorem

 tažená verze 
s hydraulickým 
pohonem od traktoru

TURFCO WideSpin 1540 eC
Verze 1540 kombinuje technologii WideSpin1530 s elektronickým programovatelným ovládáním pro snadné a rychlé naprogramování.  Navíc 

umožňuje předvolit programy pro zopakování prověřeného nastavení pískování (kombinace rychlostí a nastavení diskového ústrojí). WS1540 je 

v dostání v tažené verzi a jako nástavba na pracovní vozík typu Cushman, kde je ovládací jednotka možná integrovat do palubní desky.

Pravidelný lehký top-dressing 18-ti 
jamkového hřiště zabere 90 min

Pro ultra lehké pískování umožňuje 
WideSpin nastavení diskového rozmeta-
cího ústrojí v rozmezí od 0° do +14°.

Pro lepší penetraci písku do trávníku lze 
nastavit diskové rozmetací ústroj
v rozmezí od 0° do -12°. 

Elektronické programovatelné ovládání

Snadné plnění nakladačem 
nebo za pomoci CR 10

TURFCO WideSpin 1530
WideSpin 1530 je multifunkční pískovač. Kombinuje lehké písko-

vání s novou patentovanou technologií, která umožňuje rovnoměr-

nou aplikaci v bezkonkurenčním rozsahu výšky vrstvy aplikovaného 

materiálu od 0,08 mm do 6,35 mm a záběru 4,6–9,14 m. WS1530 

je možno pořídit ve třech provedeních – tažené s vlastním moto-

rem nebo hydraulickým pohonem od traktoru, nebo jako nástavba 

na pracovní vozík s hydraulickým pohonem od vozíku. Unikátní 

design rozmetacího ústrojí minimalizuje vniknutí nečistot a prodlu-

žuje jeho životnost. Novým krytem rozmetacích disků se výrazně 

vylepšilo jejich čištění a údržba.

Wide Spintm technologie umožňuje nastavení 
diskového rozmetacího ústrojí pod libovolným 
úhlem (0±15° u CR10 a 0±18° u CR7)

Snadné ovládání

Patentovaný Wide Spin nástavec 
pro heavy – top dressing

Nové ovládání s přepínačem 
umožňuje snížení otáček motoru 
pro tišší přejezdy kolem golfistů

Zařízení na 
plnění rýh 
a příkopů 
(WS1530, 
WS1540)

Heavy 
top-dressing

TURFCO CR-10
CR-10 je kombinací zařízení pro naložení, transport a aplikaci materiálu. Pro snadné nalo-

žení pískovačů, pracovních vozíků nebo rozmetadel i vyložení materiálu má CR10 možnost 

zdvihání zásobníku o kapacitě 3,1 m3 do výšky 1,83 m. Otočný přepravník snadno naplní bunkery či zasype 

rýhy po pokládce závlah. Tento stroj využijete při stavbě, renovaci i při běžném provozu golfového hřiště.


