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Aktuální nabídka strojů na menší plochy 

PROČESÁVÁNÍ, VERTIKUTACE 
Vertikutace neboli vertikální prořezávání slouží k odstranění již vzniklé plsti z trávníku, zvýšení cirkulace 
vzduchu, rychlosti průsaku vody a živin do vegetační vrstvy, zvýšení přívodu světla k odnožovací zóně, 
podpory růstu kořenů a poškození a omezení růstu plevelů s přízemní růžicí. Výsledkem je zdravější a 
kvalitnější travní drn. 

RINK S510 
Profi vedený vertikutátor  o záběru 50 cm 

 Standardní hloubka vertikutace 1,5-2 mm

 Benzínový motor Honda 5,5 hp

 Hmotnost 48 kg

 Sada 15 ks nožů o tl. 1,2 mm v ceně stroje 
(možno až 30 ks nožů)

 Vhodný pro jarní boj s plísní sněžnou

 Spolehlivý vertikutátor s dlouhou životností

 Vhodné v kombinaci s ručním pískovačem Rink H620 

PROVZDUŠNĚNÍ, AERIFIKACE 
Cílem aerifikace je dekompakce utužené vegetační vrstvy a zlepšení vodopropustnosti. Po ošetření se zlepší 
výměna vzduchu u kořenů a vsakování vody do hlubších vrstev. Výrazně se podpoří růst a větvení 
kořenového systému, který je pak schopen mnohem lépe přijímat vodu a živiny z hnojiva, celkově se zlepší 
zdravotní a estetický stav trávníku. Ušetříte na závlahách i na hnojivech, protože nedochází ke zbytečnému 
vymývání živin do spodních vrstev. 

 Výrazné zlepšení distribuce vody a živin

 Podpora růstu kořenového systému

 Celkově zdravý a hustý travní drn

 Redukce nákladů na zavlažování,
fungicidy a hnojiva

EASY- CORE 108 ručně vedený aerifikátor 
 Vhodné pro aerifikaci menších travnatých ploch
 Záběr 52 cm, hloubka až do 6 cm dle podmínek
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PÍSKOVÁNÍ 

Po vertikutaci i aerifikaci následuje další regenerační pískování, cílem je zvýšení propustnosti svrchní vrstvy 
půdy pro vody a rychlejší výměnu vzduchu u odnožovací uzliny, dále podpora odbourání travní plsti a 
vyrovnání nerovností povrchu trávníku. 
 
RINK H620 
Ruční pískovač určený pro pískování menších ploch přírodních trávníků a také pro aplikaci granulátu 
na umělé povrchy. 

 Pracovní záběr 60 cm 

 Objem zásobníku 100 litrů 

 Možnost nastavení mocnosti vrstvy (0,3 – 10 mm) 

 Snadná obsluha 

 Rovnoměrná distribuce písku či granulátu 

 Doporučujeme zapravení písku ocelovou nebo kokosovou 
sítí 

 Vhodný v kombinaci s aerifikátorem  
Easy-Core a vertikutátorem Rink S510 

 
 
 
F15B Mete-R-Matic 
Samojízdný pískovač s vylepšenou konstrukcí umožňuje snadnou a velmi rovnoměrnou aplikaci suchého i 
vlhkého materiálu. Galvanizovaná násypka nekoroduje, a tak je zajištěna čistota aplikovaného materiálu. 
Ergonomické ovládání pomocí páček pro pojezd dopředu, dozadu, brzd a tlačítka plynu je velmi snadné a 
pohodlné. Je určen především na zahrady a menší greeny. 

 Motor – benzínový Honda 4kW 

 Pojezd – klínový řemen a ozubená kola 

 Transportní rychlost – do 4 km/h 

 Rychlost pískování – do 4 km/h 

 Kapacita zásobníku – 0,33 m3 

 Rozměr zásobníku – 0,78 x 1m (vrchol), 0,87 x 0,55 m (dno) 

 Šířka záběru – 0,8 m 

 Kartáč – průměr 22,8 cm 

 Hmotnost – 295 kg 
 
 
 

 
Dragmat 
Kovová zapravovací síť o rozměru 120 x 180 cm určená pro zapravení 
písku na zahradách. 
 
Další dostupné rozměry: 90 x 120 cm 
   180 x 240 cm 
   240 x 240 cm 



 

 

 Střediska: 
ITTEC, s.r.o.  ITTEC servis Plasy  ITTEC servis Havířov 
AOS Modletice106  Stará cesta 528  U statku 1 
251 01 Říčany u Prahy 331 01 Plasy u Plzně  736 01 Havířov - Bludovice 
323 616 222  777 921 214  777 698 811 

Slupování a ořezávání 
 
Ryan Jr Sodcutter 12" slupovačka drnů  

 Motor benzín Brigs 6 HP 

 Nůž standart 30 cm (možno 45 cm) 

 Zadní zatáčecí kolečko 
 
 
 
 
Turfco Kiscutter slupovačka drnů  
Profesionální slupovačka drnů vhodná pro 
menší slupované plochy a časté převážení. 

 Pracovní šířka záběru 30 cm 

 Motor Honda 5,5 hp  

 Možnost naklopení nože pod úhlem 15 st.  

 Stabilní konstrukce na 4 pneu kolech s pohonem 
zadních kol 

 Hmotnost cca 70 kg 

 Jednoduché ovládání a snadný transport 
 
 
 
 
Turfco Edge-R-Rite ořezávačka 

 Profesionální řezák okrajů trávníku, okrajů bankrů   

 Motor Honda 4 hp 

 Ořezávací L-nůž jako standard 

 Velmi snadné patentované nastavení hloubky 

 Hmotnost 54 kg 

 Spolehlivý stroj s dlouhou životností 

 Kotoučový nůž s ochranným krytem, možnost 
slupovacího nože, V nože a dalších typů nožů jako 
příslušenství 

 
 
Typy nožů: 

 
    
 


