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Az ENGO s.r.o. társaság 1994-ben alakult. Tevékenységét a kezdetektől fogva egyetlen cél vezérelte: hogy
új technológiákat és termékeket tegyen elérhetővé a
korszerű mezőgazdaság, a sportpázsitok és a díszkertészet ágazatában.
A kis cég idővel az Oroszországban, Grúziában, Magyarországon és Ukrajnában alapított leányvállalatainak köszönhetően nemzetközi holdinggá nőtte ki
magát. Kis cégünkben alacsony létszámban kezdtük
a munkát, jelentősebb alaptőke nélkül, de annál kolosszálisabb lelkesedéssel és ambiciózus tervekkel.
Napjainkban, amikor sokoldalú tevékenységünk folytán jelentős tapasztalatokra tettünk szert, cégünk a
profi gyepterületek (focipályák, golfpályák, füvesített
közterületek) alapítása és karbantartása, valamint az
ehhez szükséges anyagbemenetek szállítása területén az egyik legteljeskörűbb és legmegbízhatóbb
vállalkozásnak számít.
Szoros együttműködést folytatunk Közép- és Kelet-Európa nagy presztízsű golf- és futballpálya üzemeltetőivel, aminek köszönhetően folyamatosan
bővítjük tapasztalatainkat a profi füvesített területek
építése, karbantartása és kezelése területén.
Fő működési területeink:
• Gyepek karbantartásához szükséges anyagok
szállítása (műtrágyák, vetőmagok)
• Gyepek karbantartásához szükséges berendezések és gépek szállítása és értékesítése
• Speciális termékek szállítása focipályák számára
(megvilágítási egységek, speciális gyepfedések)

•
•
•
•

Golfpályák építése (dizájn, alakítás, vízelvezető és
öntözőrendszerek, talajkezelés, vetés)
Focipályák építése (projektdokumentáció, vízelvezető és öntözőrendszer, fűtési rendszer és kazán szállítása, vetés)
Professzionális greenkeping golf- és focipályákon
Műfüves pályák építése
Oktatási konferenciák, szemináriumok és workshopok szervezése

Cégünk ezenfelül a szőlőművelés, az erdészet és a
faiskolák területén is tevékenységet folytat, ahol a
különleges szolgáltatások (talajvizsgálatok, vízelemzések, tápanyag-gazdálkodás, növényápolás) nyújtása mellett neves világcégek termékeit is értékesítjük.
Az Engo társaság portfóliójának elválaszthatatlan
részét képezi a kiskereskedelmi választék, valamint
a nagykereskedelmi, illetve a kertészeti központok
számára történő értékesítés.
2013 decemberében az ENGO s.r.o. társaság nemzetközi ISO 9001:2008 tanúsítványt szerzett. A
9001:2008-as szabvány nemzetközi szinten elismert
minőségirányítási szabvány.
A tanúsítás a golf- és focipályák projektirányításához
kapcsolódó összes tevékenységre, valamint a kertészeti központok, termelők és felhasználók számára
értékesített árukkal kapcsolatos üzleti tevékenységre
vonatkozik.
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Golf
Fő tevékenységeink egyike a golfpálya építés. Golfpályák
tervezése és újratervezése a világ tervezőivel együttműködve. A pálya tervezése kulcsfontosságú a pálya „egyedülállóságának” megteremtése, de nem kevésbé a hibák
elkerülése szempontjából is annak építése és karbantartása során.

A bunkerek szerkezete

Alakítás – greenek, fairway-ek,
kevésbé gondozott pályarészek

A bunkerek mennyisége, alakja és
vízelvezetése nagyban befolyásolja a pálya későbbi karbantartását
és gazdaságosságát.

Tapasztalt tájépítészekkel működünk együtt, akik a nehézgépekkel
és berendezésekkel magas szakmai színvonalon foglalkoznak.

A greenek szerkezete
Az összes bemeneti anyagot elismert akkreditált laboratóriumokban teszteljük, ami
során az érvényben lévő nemzetközi szabványok szerinti építési felhasználásnak való
megfelelőséget vizsgáljuk.
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Vízelvezető rendszer
Feladata a sportpályán felgyülemlett felesleges víz elvezetése,
és nagy mennyiségű csapadék esetén is a pálya használhatóságának biztosítása.

Végső alakítás, fairway-ek és rough-ok vetése
Fontos a környező tájba való megfelelő és érzékeny beillesztés.

Vetés

Grow-in

Fontos a megfelelő vetőmag kiválasztása. A golfpálya dizájnja szerint kerül meghatározásra a keverék pontos összetétele. A tippan gyorsan regenerálódó fűfajta, amely nagy terhelést is képes elviselni, ezért a greenek
leggyakrabban használt fűfajtái közé tartozik. Lejtős terepeken gyakran
hidrovetéssel vetik.

Rendkívül igényes gyeptelepítési folyamat. Nagyfokú szakértelmet és gyakorlati tapasztalatot
igényel.
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Golf
Granulált szervetlen és szerves trágyák
A gyep alapvető tápanyagául szolgálnak. A fokozatos
tápanyag-kibocsátású trágyák folyamatos tápanyagellátást és ingadozásoktól mentes egyenletes növekedést biztosítanak. Különböző hatóidejű, szemcseméretű és hatásmechanizmusú trágyákat szállítunk
– különböző változatok minden gyep- és golfpályatípushoz.

Talaj-, levélszövet- és vízelemzések
Öntözőrendszer
Ha az öntözőrendszerre mint élő szervezetre tekintünk, akkor a szivattyúállomás a szíve, a csővezetékek az erei, a
kábelek pedig az idegei. A szelepek és a permetezők a rendszer végtagjai, a vezérlőegység pedig az egész rendszert
irányító agy. Rendkívül bonyolult „szervezetről” van szó, amely a golfpályák kulcsfontosságú paraméterei közé tartozik,
így az egész pályafelület minősége az öntözőrendszer megfelelő tervezésétől függ.

A tápanyag-ellátási programok beállításának alapjául
szolgálnak, elsősorban a greenek esetében. Elemzések
elvégzése nélkül a trágyázás gyakran célszerűtlen és
gazdaságtalan. Az elemzések részét képezi az aktuális
állapot javítására vonatkozó javaslattétel, valamint a trágyázási terv két változatának előterjesztése.

Talaj- és növénykondicionálók
Elősegítik az állati szövetek lebomlását és a mikroorganizmusok fejlődését, ösztönzik a növények gyökereinek
növekedését és védekező mechanizmusait, javítják a
talaj szerkezetét, növelik a CEC-t. Intenzív gyephasználat és nagyfokú terhelés esetén a növényzet tápanyagellátásának elengedhetetlen részét képezik.

Folyékony trágyák
A legkorszerűbb technológiák szerinti, forrás- és munkaerő-takarékos öntözőrendszereket telepítünk. A golfpályák
öntözőrendszerei dekóder alapú vagy műholdas rendszerként kivitelezhetők. A dekóder alapú rendszerek előnyei közé
tartoznak az alacsonyabb beszerzési költségek. A műholdas rendszerek könnyebben karbantarthatók és hatékonyabb
túlfeszültség-védelemmel rendelkeznek.
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Előnyük a gyep igényeinek megfelelő adagolás, a gyep
gyors reakciója a trágyázásra, valamint az, hogy a gyep
hűvösebb időjárási körülmények között is képes felvenni a tápanyagokat. A gyep igényei, ill. az elemzési
eredmények szerinti folyékony műtrágyákat keverünk.

A tengeri moszat kivonatok serkentik a gyökerek
és a talaj mikroflórájának növekedését.
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Golf
Referenciák – Oroszország

Komposzt tea
Élő mikroorganizmusokból
álló keverék. A talajprofilt
hasznos mikroflórával dúsítja.

Golf Club Kazán / Oroszország
Öntözőrendszer szállítása,
gépek szállítása
www.golfkazan.su

Talajprofil változása a komposzttea
három éves alkalmazása után

Primavera Golf Course
Tbilisi / Grúzia
Trágyák szállítása, gépek szálíltása

Golf Club Mill’s Creek / Oroszország
Golfpálya teljes körű kiépítése
www.millcreek.ru

Golf Club Strawberry Fields
Öntözőrendszer szállítása, vetési
munkálatok, greenkeeping, teljes
géppark szállítása
www.sf-golfclub.ru
Superior Golf & Spa Resort /
Ukrajna
www.superiorresort.com

Golf Club GolfStream / Ukrajna
www.kievgolfclub.com

Referenciák – Csehország

Hidratáló szerek
A víz egyre értékesebb forrásnak
számít, egyre kevesebb van belőle,
ezáltal egyre drágább, és a talajprofilban való megtartása egyre fontosabb szerepet kap.
A víz megtartása
és megfelelő elosztása a talajprofilban a hidratáló
szerek – nedvesítő anyagok
elsődleges célja.

Golf Resort Austerlitz
Trágyák és gépek szállítása,
tanácsadás
www.agrt.cz

Golf Resort Ostravice
Trágyák szállítása, tanácsadás
www.ostravice-golf.cz

Park Golf Club Ostrava
Trágyák szállítása, gépek szállítása, tanácsadás
www.golf-ostrava.cz

Peszticidek

Golf Hostivař
Trágyák szállítása, komposzt tea
szállítása
www.golfhostivar.cz
Golf & Country Club Hodkovičky
Komposzt tea szállítása, tanácsadás
www.hodkovicky.cz

Referenciák – Szlovákia

A betegségek, kártevők és gyomnövények elleni hatékony küzdelem eszközei. Felmérjük a gyep állapotát, és ez
alapján meghatározzuk a megfelelő
készítményeket.

A betegségek és kártevők súlyosan károsíthatják a gyepet és a gyökérkörnyezetet is. A megfelelő diagnosztika és megelőző intézkedések jelentős pénzmegtakarítást eredményezhetnek. A betegségek és kártevők
diagnosztizálásában külföldi laboratóriumokkal is együttműködünk.
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Gray Bear Tále
Trágyák és vetőmagok szállítása,
tanácsadás
www.golftale.sk

Golf Resort Skalica
Trágyák és vetőmagok szállítása, gépek
szállítása, szolgáltatások, tanácsadás
www.golfskalica.sk

Golf Park Rajec
Trágyák és vetőmagok szállítása, gépek szállítása, tanácsadás
www.golfparkrajec.sk

Golf Resort Royal Valley
Gépek és trágyák szállítása
www.royalvalley.eu

Golf Resort Royal Valley
Gépek és trágyák szállítása
www.royalvalley.eu
9

Foci
Fűtési rendszerek

Elkészítjük a focipályák műszaki dokumentációját,
javaslatot teszünk a technológiai megoldásokra,
kulcsrakész focipályákat építünk, és biztosítjuk azok
karbantartását.

Konkrét felületviszonyokhoz igazított, optimális hőellátási javaslatot készítünk. Fűtési rendszereket telepítünk, beleértve
a kazán és a hőcserélő telepítését.

A fűtési rendszerek telepítésével külföldön is gazdag
tapasztalatokkal rendelkezünk. Példa fűtési rendszer
telepítésére Szaúd-Arábiában.

Példa kazán telepítésére – FC Kairat / Kazahsztán.

Mérések és szabályozások

Lég- és vízelvezető rendszer
Szlovákiában és Csehországban egyedüli cégként van tapasztalatunk a lég- és vízelvezető reverzibilis rendszerrel (ERDS).
Olyan aktív vízelvezető rendszerről van szó, amikor egy magas teljesítményű ventilátor segítségével a vízelvezető
rendszerben nyomásesés vagy emelkedés következik be. Ezáltal a rendszer hatékonyan elvezeti a vizet a talajprofilból
vagy a magas nyomás segítségével levegőt nyom a gyökérzónába, így azt oxigénnel dúsítja, kiszárítja és felmelegíti.
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Saját MÉRÉSI ÉS SZABÁLYOZÁSI
megoldásokat fejlesztettünk ki. A
fűtés vezérlésére szolgáló vezérlőegységét a világ bármely pontjáról
mobileszköz segítségével ellenőrizheti és vezérelheti. Négynyelvű változatban kapható, és a fűtés szabályozása során a talaj hőmérséklete
mellett a talaj nedvességét is figyelembe veszi.
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Foci
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Öntözőrendszerek

Keverő a Fibresanden

Fibresand keverő Alkalmazásra kész Mix Fibresand

Toro, Rain Bird és Hunter gyártmányú öntözőrendszereket telepítünk. A leggyakoribb megoldás 24 db permetező
telepítése a pályán. A permetezők mennyiségét az adott helyszínhez és az ügyfél lehetőségeihez igazítjuk.

A gyökérzóna tömörítése
A gyökérzóna tömörítése az intenzíven használt sportfelületek alapvető feltétele.
A FIBRESAND rendszerrel többszörös tapasztalatunk van.
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Az öntözőrendszer meglévő pázsiton való telepítéséhez megfelelő gépi berendezésekkel és tapasztalatokkal rendelkezünk.

Az öntözőrendszer elengedhetetlen részét képezi gyakran
a tárolótartály is. Különböző rendszerű tárolótartályokat
telepítünk.

A szokásos megoldások mellett saját fejlesztésű vezérlőegységet is telepítünk online vezérlés lehetőségével bármilyen mobileszközről, a világ bármely – internetes csatlakozással
rendelkező – pontjáról.

A megfelelően működő öntözőrendszer alapvető előfeltétele
a szűrőrendszerrel felszerelt szivattyúállomás az igényelt
paraméterekkel. Neves beszállítók, pl. Grundfos gyártmányú
szivattyúállomásokat szállítunk és telepítünk.

Gyökérrendszer a Fibresand keverékben (5 héttel a vetés után)
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Foci
Gyep megvilágítása

XtraGrass rendszer

A gyep megvilágítása a fedett tetejű stadionokban elkerülhetetlen valóság. A megvilágításhoz használt lámpák speciális égőket tartalmaznak, amelyek fényspektruma a napfényéhez hasonló, így azt az árnyékosabb területeken fel tudják
váltani. Jelentős mértékben támogatja a gyep növekedését és a gyökérrendszer képződését. A gazdag gyökérrendszer
nagyobb terhelést képes elviselni. A felület megvilágítására 50–480 m2 tartományú lámpák szolgálnak.

Mesterséges felület és természetes gyep kombinációja. A biológiailag lebontható műszálas textilszőnyegbe a homokszórást követően természetes gyep
kerül telepítésre. A gyökerek áthatolnak a biológiailag lebontható rétegen, és a műszálakkal együtt a
terhelésnek ellenálló, szilárd sportfelületet képeznek.
A tapintásra természetesnek tűnő gyep műszállal van
erősítve. Az XtraGrass rendszerrel telepített gyep akár
700 óra/év terhelést is képes elviselni. A füves felület
előnye, hogy a játék a természetes gyep váratlan károsodása esetén is folytatható.
Biológiailag lebontható műszálas szőnyeg

XtraGrass felületű gyep

A megvilágító egységek speciális Hortilux Schreder lámpákat alkalmaznak.
Előnyeihez tartozik a rendkívül egyszerű telepítés. Magas minőségű anyagból készülnek, amely hosszú idejű, problémamentes használatot garantál.
A hatékony hűtési rendszer hatékony használatot biztosít. A maximálisan
hatékony és egyenletes fényelosztás pontosan ott, ahol arra szükség van.
Minden egység a gyepkárosodás minimálisra csökkentése érdekében széles
kerekekkel van felszerelve.

Lámpák típusa: HSE NXT II.

Megvilágítási egységek típusa

Műszálas szőnyeg fektetése

TLS 50 TLS 120 TLS 240 TLS 480

Megvilágított terület (m2)

50

120

240

480

Teljes magasság (m)

2,29

2,69

2,7

2,63-4,4

Lámpa felületi magassága (m)

1,9

2,25

2,25

21,1

Az egység teljes hossza (m)

6,05

10,66

21,18

11,6

A kerekek szélei közötti teljes hossz (m)

2

2

2

2,4

Tömeg (kg)

252

394

677

1427

Lámpák száma

9

18

36

72

TLS 240

A TLS 120 megvilágítási egység a leginkább
igénybe vett felületek – kapu-előterek
megvilágítására alkalmas.

A lámpák fedésen is használhatók,
mivel a fedés átereszti a fényt.

A műszálas szőnyeg a vetést és a természetes gyep telepítését követően szilárd játékfelületet képez.
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TLS 480 megvilágítási egység
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Foci
Gyepfedés

Gyepfedés

A víz- és légáteresztő speciális fedések fehér, fekete és
narancsszínben készülnek.

A speciális gyepfedések minimálisra csökkentik a
gyep károsodását például a koncertek során. Természetesen különleges karbantartást igényel a rendezvény előtt és után.
A fehér színű fedés átereszti a fényt, ezért a
megvilágítási egységekkel együtt is használható.

A fehér színű fedés megvédi a gyepet az időjárás
viszontagságaival szemben, és gyorsítja annak
regenerálódását. Középen tépőzárral, a széleken
speciális szegecsekkel rögzítve.

A fekete színű fedés elsősorban a fűtetlen felületeken használatos, ahol jelentősen növeli a gyepfelület
hőmérsékletét. Hótakaróra való fektetés esetén
gyorsítja a hó olvadását.

A kedvezőtlen időjárási körülmények
hatását csökkentő és a gyepvédelem
hatékonyságát növelő textíliákat
szállítunk.

A Harrods kapuk és hálók megfelelnek a FIFA követelményeinek.

Pályavonalazó gépek

A speciális narancsszínű fedések műanyagból készülnek, vízállóak, eső és hó elleni
védelemre szolgálnak.
16

Egyszerű kezelés, praktikus csomagolás és tárolás.

A minőségi pályavonalazó gépek nem növelik a minőséget, de jelentősen csökkentik az emberek általi munkavégzés szükségességét. A lézeres pályavonalazó gépek GPS segítségével „rajzolják” a vonalakat. Portfóliónk
BeamRider gyártmányú pályavonalazó gépet,valamint
permetező és nyomtató pályavonalazókat is tartalmaz.
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Foci
Műtrágyák szokásos karbantartáshoz
A karbantartás során leggyakrabban használt és legnagyobb jelentőséggel bíró anyagok közé a trágyákat, vetőmagokat, növényvédő szereket és pályavonal festékeket sorolhatjuk. A rendszeres trágyázás, utánvetés és a gyep betegségekkel és kártevőkkel szembeni védelme a játékszezon alapvető karbantartási műveletei közé tartoznak. A minőségi
fűmagok magas vetőmag-paraméterekkel és az igényelt összetétellel az elvárt gyepfelület előfeltételének tekinthetők.
Nemcsak a faj, hanem a fajta szerinti összetétel is fontos. Az összetételt az igényelt gyepfelülethez kell igazítani.

Intenzív igénybevétel esetén javasolt a tápanyagellátási program növény- és
talajkondicionálókkal, valamint nedvesítő szerekkel való kiegészítése.

Tengeri moszatot, aminosavat, fulvót és
huminsavat tartalmazó talajjavító szerek

Nedvesítőszerrel kezelt és kezeletlen helyek

Széles spektrumú peszticidek
A széles spektrumú peszticidek a betegségek,
kártevők és gyomnövények elleni hatékony
növényvédelem alapját képezik.

Gyep fuzáriumos foltokkal

A fokozatos tápanyag kibocsátású trágyák rendszeres tápanyagellátást és a gyep egyenletes
növekedését biztosítják.

GROUNDSMAN – speciálisan a sportgyepekhez kifejlesztett trágyák
18

Az RPR fűkeveréket
külön a nagy terhelésű
sportfelületekhez fejlesztették ki.

Lószúnyog lárvái által
károsított gyep

Műfüves felületek
A műfüves felületű focipályákat elsősorban edzési célokra használják. Az ügyfél igényeinek megfelelő
minőségű műfüves gyepeket telepítünk. A műfüves
játékfelületeket a projektdokumentációtól kezdve
egészen a végső kiépítésig kivitelezzük. Műfüves gyepfelületeink megfelelnek a FIFA követelményeinek.

A műfüves felületek elsősorban edzésekre alkalmasak.
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Foci
Referenciák – külföld

FK Zenit St. Petersburg / Oroszország
Focipálya építése, tanácsadás, gépek szállítása
www.fc-zenit.ru

Kazán-Aréna / Oroszország
Focipálya építése, gépek szállítása
www.kazanarena.com

FK Kairat / Kazahsztán
4 db focipálya építése, öntözőrendszer
és fűtési rendszer telepítése, vetés, gépek
és trágyák szállítása, greenkeeping
www.fckairat.kz
20

PAOK Thessaloniki F.C./ Görögország
Greenkeeping – a pálya teljes körű
karbantartása, gépek szállítása
www.paokfc.gr

NSC Olympiyskiy Kijev / Ukrajna
Focipálya felújítása az EURO 2012 alkalmából, gépek szállítása
www.nsc-olymp.com

Metalist Kharkov / Ukrajna
Focipálya felújítása az EURO 2012 alkalmából
www.metalist.ua

Referenciák – Szlovákia

FK ŽP Šport Podbrezová
Focipálya építése, öntözőrendszer
és fűtési rendszer telepítése, vetés,
gépek és műtrágyák szállítása
www.zpfutbal.sk

ŠK Slovan Pozsony
A pálya teljes körű felújítása,
műtrágyák szállítása
www.skslovan.com
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Greenkeeping
A gyep állapotának figyelemmel követése

Amennyiben a golfpálya beruházója a golfterület
karbantartását outsourcing útján kívánja végezni,
a tapasztalt szakemberekből álló csapatunk képes
biztosítani az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat.

A greenek gyökérzónájának rendszeres ellenőrzése
szolgál a megfelelő döntések alapjául. Csak az egészséges és „élő” gyökérkörnyezet biztosít minőségi gyepes játékfelületet.

Gépek és gépesítések
A gépfelszereltség minősége és terjedelme a golfpálya karbantartásának
lényeges részét képezi. A golfpályák teljes körű karbantartásához szükséges
gépfelszereltséggel rendelkezünk. Alternatívaként az ügyfél gépparkjának
megvásárlása is szóba jöhet.

Táplálás és trágyázás
A praktikus greenkeeping tápanyagellátási és öntözési programjait pontos mérések és független
laboratóriumok által végzett elemzések alapján
állítjuk össze.

Anyagfelszereltség
A greenkeeping során alkalmazott anyagok minősége magán a gyepen fog visszatükröződni. Ebből az
okból kifolyólag csak a legjobb minőségű, laboratóriumokban tesztelt vetőmagokat, trágyákat, peszticideket és homokot használunk.
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Öntözőrendszerek
és töltőállomás
Az öntözőrendszerek diagnosztizálásában, telepítésében és
karbantartásában jártas szakemberekkel rendelkezünk. A fertigation rendszereket szivattyúállomás szállításával kivitelezzük.
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Greenkeeping
A focipályák greenkeepingjének beszállítói megoldása jóval
bonyolultabb folyamat, mint azt elsőre gondolnánk. A gyep
igényei a játék szempontjából alapvetően eltérnek a gyep
növekedési igényeitől. Mi tudjuk, hogyan hangolhatók össze ezek
az igények, és első osztályú játékfelületet tudunk kialakítani.

Karbantartási műveletek
A karbantartási műveletek megfelelő időzítése döntő
fontosságú. Az igényes meccseket és edzéseket követően
a gyepnek időre van szüksége a regenerálódáshoz.

A rendszeres vegyszeres védelem
a karbantartási program részét képezi.

Az aerifikálás – levegőztetés a greenkeeping során a második leggyakrabban végzett művelet a fűnyírás után.

A granulált műtrágyákkal való rendszeres trágyázás
mellett folyékony trágyázást is alkalmazunk. Speciális
műtrágyákat használunk a speciális problémák megoldására konkrét körülmények között.

Fűnyírás
A fűnyírás a focipályákon leggyakrabban végzett művelet.
A megfelelően élesített orsók éles vágást biztosítanak, és minimálisra csökkentik a kórokozók bejutásának útját a növényzetbe.

A gyep állapotának
figyelemmel követése

A gyökérrendszer tömörségét rendszeresen penetrométer segítségével ellenőrizzük.

Minden agronómiai intézkedésnek biztosítania kell
a gyökérrendszer fejlesztését. A gyökér a növény
anyagának 90%-át alkotja, és a minőségi játékfelület
megőrzése szempontjából kulcsfontosságú.

A gyepek többségénél a túl kemény és túl tömör
altalaj jelenti a problémát, amelyben korlátozott a
gyökerek növekedése. A mérési eredmények alapján meghozzuk a szükséges karbantartási műveletekre vonatkozó döntéseket.
24
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Greenkeeping
Az öntözőrendszer ellenőrzése

Gyepfedés

Az öntözőrendszer rendszeres ellenőrzése elengedhetetlen feladat.
Az öntözőrendszert az időjárási viszonyokhoz, valamint az edzési és játéktervhez igazítjuk.

A gyep speciális textíliákkal való befedésével gyorsítjuk a gyep regenerálódását.
A textíliákkal való befedés a kapu-előterek regenerálása és az utánvetés gyorsabb csírázása esetén is érvényt szerez.

A gyepfelület megvilágítása és fedése

Tanácsadás

A legkorszerűbb technológiák mára a gyepkarbantartás megszokott részévé váltak. A modern stadionok fedett tetővel
és fűtött gyepfelülettel rendelkeznek, és szinte egész évben üzemelnek. Ezeket a tényeket be kell építenünk a mindennapi karbantartási tervekbe.

A megfelelő elméleti ismeretek, a rendszeres információ-megosztás és a tanácsadás munkánk elengedhetetlen részét
képezik. Szakembereink rendszeres képzéseken vesznek részt, hogy a legújabb tudományos ismereteket a gyakorlatban is
képesek legyenek átültetni.

A megvilágítási egységek a modern stadionok karbantartásának elengedhetetlen részévé váltak.
Azokat a greenkeeping során mi is igénybe vesszük.
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Kertészeti kivitelezések
Vetőmagok

A kertészeti kivitelezők számára elsősorban hosszú
hatású műtrágyákat, vetőmagokat, de például a
gyep telepítése és karbantartása során végzendő
szolgáltatásokat is kínálunk.

A minőségi fűmagok magas vetőmag-paraméterekkel, az igényelt összetétellel az elvárt gyepfelület előfeltételének tekinthetők. Nemcsak a faj, hanem a fajta szerinti összetétel is fontos. Az összetételt az igényelt gyepfelülethez kell igazítani.

A rendelkezésünkre álló gépekkel végzett, gyeptelepítési és karbantartási
szolgáltatásokat kínálunk.

A hosszú hatású műtrágyák folyamatosan tápanyagokkal látják el a gyepet, így
az megőrzi a minőségét és az igényelt megjelenését. A növekedés rendszeres,
extrém ingadozásoktól mentes.

Landscaper Pro – speciális műtrágyák kertészeti kivitelezésekhez

Accupro 1000

A szükséges műtrágyaadag csak
kalibrált műtrágyaszóróval érhető el.
Accupro 2000
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SS 2 drop spreader
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Greencorridor
Vertikutálás – légáteresztés javítása

A rendszeres karbantartás és regenerálás a nagy igénybevételű
gyep jó kondíciójának és jó egészségi állapotának alapvető
előfeltétele.

Az állati szövetek csökkentik a víz és a levegő talajba való áthatolásának mértékét. Különböző kórokozók forrástalaját képezi.
Puha, pórusos felületet hoznak létre. Elősegítik a száraz helyek kialakulását a gyepen. Emiatt rendszeresen el kell távolítani.

Penetrométer – a talajtömörség mérésére szolgáló eszköz. A gyepek többségénél a túl kemény
és túl tömör altalaj jelenti a problémát, amelyben korlátozott a gyökerek növekedése.

Minden egyes munkavégzés előtt helyszíni szemlét, ill. gyepdiagnosztikát hajtunk
végre. A diagnosztika eredményei alapján javaslatot teszünk a regenerálás
legelőnyösebb módjára. Szükség esetén utólagos tesztelést és elemzést is végzünk
(talajvizsgálat, vízelemzés, levélelemzés stb.).
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Exchangeable
Sodium (ppm)
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Buffer pH

AgSource Laboratories

Sample
Description

2

A gyökérzóna levegőellátását biztosítja, csökkenti annak feszültségét. Telt vagy
üreges tüskékkel végzik – a gyep aktuális állapota és igényei szerint.

BC63740

NUTRIENT RESULTS
1

Code

Aerifikálás – levegőztetés

Aerifikálás telt tüskékkel

VERY HIGH

GK

HIGH
OPTIMUM
LOW
CEC

Soil pH

Soluble Salts

Calcium

Magnesium

Sodium

Talajvizsgálat
Talajnedvesség mérése
- az öntözőrendszer megfelelő beállításának alapja.
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A trágyázási tervek elkészítésének és
a gyep tápanyagellátási beállításának alapjául szolgál.

Aerifikálás üreges tüskékkel
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Greencorridor
Utánvetés
A tárcsás vetőgép a vetőmagokat a talajprofilba helyezi,
így a csírázás hatékonysága
szinte 100 %-os. Az utánvetést
követően fontos a rendszeres
öntözés és a mag kicsírázásáig a
nyugalmi állapot biztosítása.

Teljes körű felújítás gyepmarás segítségével
A gyepmarás az egynyári perje elleni küzdelem leghatékonyabb módja. A marás kiegyenlíti a terepet, amit a homok
bedolgozása, majd a vetés követ. A felület a vetést követő 8–10 hét után játékra kész. Szlovákiában csak mi rendelkezünk KORO gyártmányú gyepmaróval. Helyszíni szemle alapján javaslatot teszünk a teljes körű felújítás optimális
megoldására konkrét körülmények között.

Homokszórás
A homokszórás a terep egyenetlenségeinek megszüntetésére szolgál. Ha
a homokszórást üreges tüskékkel végrehajtott levegőztetés után végzik,
javítja a gyep vízelvezető képességét. Rendkívül fontos a homok minősége
– a homoknak mosottnak és a megfelelő méretűnek kell lennie, szilíciumot
kell tartalmaznia.

Fontos a terep lézeres graderrel való kiegyenlítése.
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Greencorridor
Talajkezelés

Fűmag vetése

A gyeptelepítés egyik legfontosabb művelete a talajkezelés. A megfelelően előkészített vetőágy a csírázó növények
egyenletes növekedésének előfeltétele. A Blecavator akár 10 cm mély, hatékony talajkezelést végez, és felkészíti azt a
gyökerek növekedésére.

Terepalakítás Power rake gép segítségével.
Kiegyenlíti a terepet és 2 cm mélyen fellazítja a talajt.

A talaj kőmentesítése

Az önjáró vetőgéppel végzett vetést 2 irányban végezzük. A megfelelő vetőmag kiválasztása kulcsfontosságú. A
vetőmagot az ügyfél igényei alapján javasoljuk és szállítjuk. A vetést követően a gyepet folyamatosan nedvesen kell tartani.

Öntözőrendszer telepítése
Focipályák meglévő gyepfelületein történő
öntözőrendszer-telepítést végzünk. A meglévő pázsitba
vízelvezető rendszer telepítését is vállaljuk. Az ügyfél
igényeinek megfelelő projektdokumentációt készítünk.

A Stonepicker átrostálja a talajt, a tartályba pedig összegyűjti az 5–10 cm-es köveket. A talaj laza, vetésre kész marad.

Gyepszőnyegvágó
2–6 cm vastag gyepszőnyeg kivágására alkalmas. A gyepszőnyegvágót elsősorban öntözőrendszerek
telepítésekor, de például kapu-előterek szőnyegfektetésekor is használjuk.
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Gépesítés
A profi gyepművelés fontos része a megfelelő gépek
kiválasztása, melyeknek köszönhetően a fű egészséges
növekedéséhez és megjelenéséhez szükséges műveleteket
is el tudja végezni.

TORO Reelmaster 3100D
Az amerikai Toro cég által gyártott önjáró orsós fűnyíró. 21,5
hp teljesítményű motorjával tökéletes megoldást jelent
a focipályák karbantartására. A gép gyűjtőkossarakkal is
felszerelhető. Magas vágási minőség jellemzi.

Műszaki paraméterek:
Munkaszélesség: 1,8 m
Kések száma az orsón: 5,8 vagy 11
Vágási magasság: 0,6–6,4 cm
Motor: Kubota 21,5 hp

Foci

JACOBSEN TR-3
Focipályák és egyéb sportgyepek nyírására alkalmas, 3 orsós
fűnyíró. A gép minimális számú mozgórésszel rendelkezik,
ami könnyű karbantartást és alacsony működési költségeket
biztosít.

Az ENGO s.r.o. társaság portfóliója neves gyártók gépeinek széles skáláját tartalmazza
a világ összes pontjáról. A választék nemcsak a golf- és focipályák karbantartására, de a
kertészeti kivitelezésekre alkalmas gépeket is magában foglal.

Orsós fűnyírók

Foci

Műszaki paraméterek:
Vágási szélesség: 183cm
Vágási magasság: 12–47 mm
Vágási teljesítmény: 1,8 ha/ó
A gép súlya: 930 kg

DENNIS G860
A fűnyírókat az FT-rendszer elve, vagyis a gyors szorítás
rendszere alapján gyártják. Pontos munkavégzés és
könnyű kezelhetőség jellemzi őket. Különböző felépítményekkel (talajlazító, mélyszellőztető, kefe, vágóeszköz és tüskés henger). Kényelmes üléssel is felszerelhető. Elérhető szélességek: 66 / 76 / 86 cm.

Műszaki paraméterek:
Munkaszélesség: 860 mm
Kések száma az orsón: 6
Vágási magasság: 0-56 mm
Motor: Honda 6,5hp
Súly: 166 kg
36

Választható kazetták:
• Orsó 8 db késsel
• Orsó 11 db késsel
• Talajlazító kazetta 1 mm-es
vagy 2 mm-es késekkel
• Mélyszellőztető kazetta
• Kefe puha vagy kemény
szálakkal...

Toro GM1000
A greenek nyírására tervezett kézi orsós fűnyírók legnépszerűbb modellje.

Foci

Műszaki paraméterek:
Munkaszélesség: 53 cm
Motor teljesítménye: 3,7 hp Kawasaki
Vágási magasság: 2,0–25,4 mm
Súly: 94 kg

Golf
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Gépesítés
Allet RM34
Toro GM3250-D
Önjáró triplex orsós fűnyíró greenek nyírásához

Focipályák karbantartásához kifejlesztett kézi fűnyíró.
A 83 cm-es vágási szélesség és a széles hátsó henger tökéletes
sávokat eredményez.

Műszaki paraméterek:
Munkaszélesség: 150 cm
Motor: Kubota 21hp
Orsók: 8 vagy 11 késes
Súly: 650 kg

Műszaki paraméterek:
Vágási szélesség: 860 mm
Vágási magasság: 15–75 mm
Fűgyűjtő űrtartalma: 90 l
Kések száma: 2 db forgókés hátsó hengerrel

Golf

Foci

Toro Groundmaster 3500-D
Toro Reelmaster 5510

Golf

Nagyobb területű felületek, pl. golfpálya elütőhelyek
nyírására alkalmas orsós fűnyíró.

A gép 60 cm-es kitolást tesz lehetővé. A fűnyíró tökéletesen alkalmas hullámzó felületű terepen vagy nehezebben
hozzáférhető helyeken való fűnyírásra. A gép lejtési szöge
eléri a 25 °-ot. A fűnyíró a golf- és focipályákon egyaránt otthonosan érzi magát.

Műszaki paraméterek:
Vágási szélesség: 254 cm
Vágási magasság: 6,4–50,8 mm
Motor: Kubota, 35,5 hp
Orsók: 8 vagy 11 késes

Műszaki paraméterek:
Vágási szélesség: 183 cm
Motor teljesítménye: Kubota, 35 hp
Vágási magasság: 19-102 mm

Golf

Rotációs fűnyírók

Toro Groundmaster GM 4500D
Kevésbé gondozott pályarészek nyírásához tervezett, magas
teljesítményű fűnyíró. A kaszálóegységek a GM3500D modellhez hasonlóan Countour ™Plus rendszerrel, vagyis úszó
kaszálóegység-rendszerrel vannak felszerelve.

Honda HRD536QX
Benzinüzemű kézi rotációs fűnyíró fűgyűjtővel

Műszaki paraméterek:
Vágási szélesség: 53 cm
Vágási magasság: 14–52 mm
Pozíciók száma: 5
Fűgyűjtő űrtartalma: 83 l
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Futbal

Műszaki paraméterek:
Vágási szélesség: 2,7 m
Motor teljesítménye: Kubota Turbodiesel 60hp
Vágási magasság: 19–102 mm

Golf
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Gépesítés
SHIBAURA CM374 rotációs fűnyírógép
fűgyűjtővel

REDEXIM VERTI DRAIN 7215
A gyepszellőztetők leggyakrabban használt modellje,
elsősorban focipályákon.

Shibaura CM374 modell 750 l űrtartalmú, hidraulikus billenésű tartállyal rendelkezik.

Műszaki paraméterek:
Motor teljesítménye: 36,3 hp
Fordulási sugár: 120 cm
Fűgyűjtő űrtalma: 750 l
Vágási szélesség: 1,5 m
Vágási magasság: 38–115 mm

Golf

Gyepszellőztetők

Műszaki paraméterek:
Munkaszélesség: 1,56 m
Munkamélység: akár 250 mm
Termelékenység: 1870 m2, ill. 4680 m2/óra
A traktorral szembeni követelmények: 17 hp,
700 kg-os emelőkapacitás
Üreges és tömör tüskékkel kapható
Verti Drain 7215 KUBOTA traktorhoz csatlakoztatva

A levegőztetésnek köszönhetően a tömörödött talajréteg mély levegőztetésére és lazítására kerül sor. A talaj tömörödése a sportpályák intenzív használatának
következménye. A fű gyökerei a tömörödött felszínen
levegő- és tápanyaghiányban szenvednek, ami gyenge és fejletlen gyökérrendszert eredményez.
A gépek üreges tüskékkel (hollow coring) vagy tömör
tüskékkel képesek dolgozni. Üreges tüskék esetén a
gép ún. „aláásást” végez, amivel fellazítja a tömörödött
talajréteget, és javítja a gyökerek levegő-, tápanyagés vízellátását.

REDEXIM VERTI DRAIN 7007
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Verti Drain
gyepszaggatás-gátlóval

Verti Drian sorhúzóval

Verti Drain és fűcsomógyűjtő

A REDEXIM társaság portfóliója különböző szélességű és munkamélységű gyepszellőztetőket
foglal magában. A megfelelő modell kiválasztása a konkrét munkakörülményektől függ.

REDEXIM
EASY CORE 108

A Verti Drain 7007 önjáró gyepszellőztető mindkét
változatban – önjáró és vontatott modellként is használható.

Greenek vagy magánkertek levegőztetésére alkalmas önjáró
gyepszellőztető.

Műszaki paraméterek:
Munkaszélesség: 675 mm
Munkamélység: 150 mm
Motor teljesítménye: 13 hp
Termelékenység: 1060 m2/h

Műszaki paraméterek:
Munkaszélesség: 520 mm
Munkamélység: 70 mm
Tömeg: 157 kg
Tüskék száma: 8
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Gépesítés
Gyeplazítók / Mélyszellőztetők

GRADEN CONTOUR SAND INJECTOR

A tökéletes gép az egyenes sportfelületek mélyszellőztetéséhez.

A gép a maga nemében egyedülállónak számít a piacon. A
gyep mélyszellőztetése mellett egy műveleten belül képes
elvégezni az utánvetést és az utólagos homokszórást is. Ezt a
folyamatot homokos befecskendezésnek nevezik.

Műszaki paraméterek:
Munkaszélesség: 1,2 m
Munkamélység: 0–45 mm
A traktorral szembeni követelmények: 18 hp+
Tömeg: 240 kg
Kések száma: 39 db, szélességük: 2 mm
Választható kések: 1,2 vagy 3 mm

Műszaki paraméterek:
Munkaszélesség: 890 mm
Munkamélység: 0–40 mm
Tömeg: 230 kg
A tartály űrtartalma: 75 kg
Kések száma: 17 db (választható 1,2 és 3 mm széles

GRADEN GBS 1200

GRADEN SWING WING

REDEXIM RINK S510

Leginkább hullámzó felszínű terepen használt mélyszellőztető. A gépkarok tökéletesen követik a terep felszínét, így
nem kerül sor annak skalpolására.

Önjáró mélyszellőztető, gyűjtő nélkül.

Műszaki paraméterek:
Munkaszélesség: 1,5 vagy 2,0 m
Munkamélység: 0–45 mm
A traktorral szembeni követelmények: 25 hp+
A gép tömege: 240 kg
Kések száma: 29 db
Választható kések: 1,2 vagy 3 mm

Műszaki paraméterek:
Munkaszélesség: 460 mm
Munkamélység: 30 mm
Tömeg: 48 kg
Kések száma: 15 db
Kés vastagsága: 30 mm

REDEXIM TURF TIDY 1310

REDEXIM VERTI RAKE Pro 600H

A Turf Tidy univerzális önbillenő gép állati szövetek eltávolítására, cséphadarós fűnyírásra és söprésre szolgál. Az
úszó berendezésnek köszönhetően pontosan követi a terepet,
így rendkívül precíz pázsitnyírást és tisztítást tesz lehetővé.

A tüskés lazító olyan univerzális tartozék, amely egy golfvagy focipálya karbantartásánál sem hiányozhat. Átlevegőzteti a felületet, és eltávolítja az állati szöveteket.
Természetes és mesterséges felületeken is használható.
Gyakori használatra, utánvetés előtt is alkalmas.

Műszaki paraméterek:
Munkaszélesség: 1,3 m (1,4 m és 1,8 m szélességben is elérhető)
Tartály kapacitása: 1,8 m3
Tömeg: 890 kg
Billenés magassága: 1680 mm
A traktorral szembeni követelmények:
•
porszívóként: 20 hp
•
mélyszellőztetőként: 28 hp
•
cséphadarós fűnyíróként: 35 hp
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Műszaki paraméterek:
Munkaszélesség: 6 m
Tömeg: 610 kg
A traktorral szembeni követelmények: 40 hp
Hidraulikusan billenő
Tüskék száma: 480
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Gépesítés
Homokterítő gépek

REDEXIM H620
Kézi homokterítő gép

A gyep homokozásának a tavaszi és őszi regenerálás részét kellene képeznie. Tökéletes esetben minden egyes gyeplevegőztetés és mélyszellőztetés után alkalmazzák.

REDEXIM EASY SPREAD 1500TR

Műszaki paraméterek:
Munkaszélesség: 0,60 m
Terített anyag vastagsága: 0,3 és 10 mm között
Tömeg: 50 kg
Tartály kapacitása: 100 l

Vetőgépek

Önfelrakó homokterítő gép 1,5 m-es munkaszélességgel.
A hidraulikus karnak köszönhetően a gép egészen a földig
lehajtható, és a homokba való tolatással feltölthető.

REDEXIM OVERSEEDER 1575

Műszaki paraméterek:
Munkaszélesség: 1,5 m (2,0 m-es munkaszélességgel is elérhető)
Terítési réteg: 0–10 mm
Tömeg: 633 kg
Tartály kapacitása: 0,87 m3
A traktorral szembeni követelmények: 45 hp

A leggyorsabb és leghatékonyabb, újgenerációs tárcsás
vetőgép bármilyen magot 0,5–2,0 cm mélybe juttat. A
magok a vágótárcsák között esnek közvetlenül a vetőágyba. Ezáltal a gép 100%-os hatékonyság mellett biztosítja a
csírázást. Az Overseeder vetőgépeket 1,2 – 1,58 – 2,08 m
munkaszélességgel gyártják.
Műszaki paraméterek:
Munkaszélesség: 1,58 m
Tömeg: 1172 kg
Sortávolság: 75 mm
Vágási mélység: 0–20 mm
Tartály kapacitása: 225 l
A traktorral szembeni követelmények: 40 hp +
emelőkapacitás 1300 kg

REDEXIM RINK 1010
Egyenletes homokelosztást biztosító, vontatott rotációs homokterítő. Rendkívül népszerű modell. A felületre a gép tömegét
elosztó 4 keréknek köszönhetően minimális nyomást fejt ki.
Műszaki paraméterek:
Munkaszélesség: 1,5 m
Terített homok vastagsága: 0,3–10 mm
Tömeg: 270 kg
A traktorral szembeni követelmények: 20 hp+

REDEXIM RINK SP950
Önjáró homokterítő gép 6,5 hp motorral. A 6 db keréknek
köszönhetően minimálisra csökkenti a felületre kifejtett
nyomást.
Műszaki paraméterek:
Terítési szélesség: 0,95 m
Terített homok vastagsága: 0,3–10 mm
Tömeg: 280 kg
Tartály kapacitása: 0,33 m3
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REDEXIM SPEED SEED 1600
Nagyobb füves területek utánvetésére alkalmas tüskés
vetőgép. Az elülső részén található henger tüskéi felzavarják
a felületet, ezáltal tökéletes vetőágyat készítenek elő a magok számára. A tüskés henger egymástól függetlenül forgó
gyűrűkből áll, ami lehetővé teszi a gép könnyű elfordulását. A
tüskék és így a szúrások is felfelé haladva kiszélesednek, ezáltal
minden szúrásba több mag esik bele.
Műszaki paraméterek:
Munkaszélesség: 1,6 m
Tömeg: 460 kg
Nyílások száma: 940 m2/óra
Vetési sűrűség: állítható
A traktorral szembeni követelmények: 30 hp + 550 kg
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Gépesítés
Hengerek

BLEC CULTIPACK SEEDER CP36
A Blec Cultipack vetőgépet új pászit vetéséhez használják. Technológiája tette ismertté, amely 50%-kal növeli a
csírázást.

FLEMING vontatott henger
Feladata a játékfelület egyenetlenségeinek kisimítása és a
felület kiegyenlítése.

Műszaki paraméterek:
Munkaszélesség: 91 cm
Tartály kapacitása: 55 l
Meghajtóegység: Honda F720
Munkateljesítmény: 5000 m2/óra

Műszaki paraméterek:
Munkaszélesség: 2,5 m
Átmérő: 740 mm
Hengerfal vastagsága: 10 mm
Súly (üres/teli): 200 kg / 540 kg

Carrier többfunkciós gép

Tru Turf SR72 vontatott henger

REDEXIM CARRIER

Golfpályákon és gyepes focipályákon egyaránt használt henger.
A szabadalmaztatott Tru Turf henger 3 offset elrendezésű
hengerrel rendelkezik. Egyetlen áthaladással nemcsak
hengerezés, de vágás (Roll n Spike) is elvégezhető. Ennek
köszönhetően segíti a levegő és a tápanyagok bejuttatását a
talajba, ezáltal biztosítja a gyep egészségesebb növekedését.

Ez az önjáró többfunkciós hordozó tökéletes megoldás a golfpályák greenjeinek regenerálásához. Ideális lehet a hagyományos traktorok által meg nem közelíthető helyeken is. Fiatal és
puha greenek regenerálására alkalmas, mivel széles gumiabroncsokkal (24 x 13,00-12”) és kiegyensúlyozott szerkezettel
szerelték fel. Ennek köszönhetően minimális nyomást fejt ki a
talajra. A kezelő számára a gép könnyen kezelhető.

Műszaki paraméterek:
Max. sebesség: 5 km/h
Súly: 618 kg
Motor: Briggs and Stratton 31 HP
Rögzítés: 3 pontos függesztés, 1. kat.
Emelőkapacitás: 475 kg

Szabadalmaztatott
rendszerű offset hengerek
Carrier Verti Cut 1300 mélyszellőztetővel

Tru Turf RS48-11E
henger zöldfelületekhez
A Carrier gépet különféle tartozékokkal aggregálható:

Carrier Speed Seed 1200 vetőgéppel
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Carrier Verti Drain 1513 gyepszellőztetővel

Műszaki paraméterek:
Hengerek száma: 3
Hengerátmérő: 165 mm
Vágási vastagság: 25 mm, 38 mm vagy 55 mm
Tömeg: 750 kg
A traktorral szembeni követelmények: képesnek kell
lennie a henger felemelésére

Alulnézet

A hengereket golfpályák karbantartásához tervezték. Rendszeres használatukkal megnő a greenek növekedési sebessége és egyöntetűsége.

Carrier Verti Top aggregálásával

Műszaki paraméterek:
Motor: Honda 6,5 hp, benzin
Hengerezési szélesség: 1200 mm
Hengerek száma: 2 x 600 mm
Tömeg: 283 kg
Munkasebesség: 0–15 km/h
Az alapfelszereltség slicert (vágóeszközt) és LED-lámpa készletet
is tartalmaz.
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Gépesítés
Kazettás rendszerek

BERNHARD köszörűk
EXPRESS DUAL 3000MC - orsóköszörű
MAREDO

A modell magas minőségű köszörülési teljesítményt kínál a gyors és pontos impakt köszörüléshez. Az Express Dual 3000MC elektromos rögzítési
rendszerrel van ellátva, amelynek köszönhetően a köszörülés egyszerű és
rendkívül gyors. A digitális kijelző pontos tárcsás köszörülést biztosít.
Az Express Dual 3000MC jellemzői:
•
Erős és robusztus szerkezet
•
Elektromos fogantyúk
•
Egyszerű beállítás és kezelés
•
Automatikus továbbítás
•
Kijelző digitális méréssel

•

A gép méretei: 1770 x 1086 x 1373 mm

Tömeg: 520 kg

•
•

A MAREDO kazettás rendszer a hidraulikus meghajtású,
Toro, Jacobsen és John Deere gyártmányú triplex fűnyírókhoz használható. Lehetővé teszi, hogy a fűnyírókat a
kazettás rendszernek köszönhetően a fűnyírás mellett
további műveletek (mélyszellőztetés. gyeplevegőztetés,
dugógyűjtés stb.) végzéséhez is használhassa.

Egygombos kezelés – a
vezérlőkapcsoló segítségével
Egyszerű, de hatékony védelmi
szerkezet
„Lift Table” alapfelszereltségben

ANGLEMASTER 3000MC – alsó kés köszörülő
Az Anglemaster 3000MC gyorsaságot és pontosságot kínál egyszerű
mechanikus vezérléssel, mindenki igényeit kielégítő áron.

Az Anglemaster 3000MC jellemzői:
•
egyszerű beállítás és kezelés
•
automatikus továbbítás
•
akár 1 m hosszú kések
köszörülésére alkalmas,
különböző szögben
A gép méretei: 2036 x 925 x 1390 mm

•
•
•

0,025 mm pontossággal köszörül
hűtőfolyadék-szórás és
elkülönítés
a köszörülés központi helyzete
megakadályozza a hibák
kialakulását

Tömeg: 318 kg

GT210 – gyeplevegőztető kazetta

GT250 – kefés kazetta

GT410 – utánvető
rezgőkazetta

Traktorok
A traktor a golf- és focipályák gépparkjának elválaszthatatlan részét képezi. Kiválasztásakor mindig figyelemmel kell lennünk
arra, milyen tartozékokat szeretnénk csatlakoztatni hozzá. Ettől függnek a traktor szükséges teljesítménye, a karok emelési
kapacitása vagy a hidraulikával szemben támasztott követelmények.

Branson 3100H

BERNHARD RAPID FACER

Ügyes kistraktor, amely a játékpályákon, de akár a
közterületeken is megállja a helyét.

Hordozható köszörű az alsó kések élének köszörüléséhez. Gyors és gazdaságos megoldás, amely lehetővé
teszi az alsó kések újraköszörülését bármikor, ha arra
szükség van. Így nem kell pazarolnia az idejét a fűnyíró szervizbe szállításával.

BERNHARD RAPID RELIEF
Hordozható köszörű orsók köszörüléséhez. Egyszerű
kezelés, a köszörűfejet levegő hajtja. Rögzítése erős
mágnesek segítségével történik.
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GT180 – mélyszellőztető kazetták
gyűjtéssel / gyűjtés nélkül

Műszaki paraméterek:
Motor: 3 henger, vízhűtéses
Motor teljesítménye: 31 hp
Üzemanyagtartály: 23 l
Sebességváltó: 2 sebességes hidrosztatikus
sebesség: 22 km/h
Meghajtás 2x4 / 4x4 hátsó kerék kiegyenlítőmű
Hátsó felfüggesztés: 1. kat.
Teljesítményleadó tengelyek 540/960
Méretek: 3066 mm (h) x 1290 mm (sz) x 2397 mm (m)
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Gépesítés
Pótkocsik

Branson 5025C
Nagy teljesítményű és robusztus traktor minimális
fordulási sugárral és a vezérlőelemek intuitív elhelyezkedésével. Tartozékok széles skálája csatlakoztatható
(homlokrakodó, aprító, elülső bálázó, pótkocsi stb.).
Szállítás fülkével vagy fülke nélkül (A/C, fűtés, CD-s
rádió).

Branson 5025C fülkés traktor tartozékokkal

Műszaki paraméterek:
Motor: 4 henger, vízhűtéses
Motor teljesítménye: 47 hp
Üzemanyagtartály: 45 l
Mechanikus szinkronizált sebességváltó 12V/12R
sebesség: 33km/h
Meghajtás 2x4 / 4x4 hátsó kerék kiegyenlítőmű
Hátsó felfüggesztés: 1. kat., teherbírás: 1400 kg
Teljesítményleadó tengelyek 540/540E
Méretek: 1620 mm (sz) x 2500 mm (m) x 3316 mm (h)

Fleming TR4
Megerősített oldalfalak és szerkezeti acélalváz jellemzi. A
kézifék az alapfelszereltség része.

Műszaki paraméterek:
Max. kapacitás: 4000 kg
Méretek: 3 x 1,9 x 0,56 m
Hidraulikus fékek

RAVENNA RT250
Egytengelyes, 3 oldalon hidraulikusan billenő pótkocsi.
Állítható magasságú támasztólábbal és acél oldalpanelekkel.
Vonórúd-csatlakozással.

Kínálatunkban különböző világmárkájú használt traktorokat is talál.

Műszaki paraméterek:
Max. kapacitás: 1500 kg
Méretek: 2,5 x 1,5 x 0,35 m
Fékek: üzemi és parkoló

Permetezőgépek
SPPS 120
Ez az egyedülálló önjáró permetezőgép a permetezés ellenőrzésének javítását, sokoldalúságot és kényelmet kínál. A letisztult formatervezés a lehető legjobb komponensek felhasználásával hosszú élettartamot és egyidejűleg alacsony karbantartási költségeket biztosít.

Műszaki paraméterek:
Tartály kapacitása: 120 l
Motor: Honda GX160
Karszélesség: 4 m
Kerekek: első (16–6,50 x 8), hátsó (13–5,00 x 6)
Fő előnyei:
• Magas termelékenység
• Alacsony felületi nyomás
• Pontos alkalmazás
• Egyszerű kezelés
• A gép könnyen kezelhető
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Gépesítés
VERTI SPRAY

SPEED CLEAN

bármilyen vontatójárműhöz csatlakoztatható, vontatott
permetező. A 12 V permetező könnyedén permetezi szét
a 300 literes tartály tartalmát.

A gép a műfüves felületek mindennapi tisztítására szolgál.
Összegyűjti a szennyeződéseket, amelyeket a rezgőrosta
felfog, a granulátum pedig a rostán keresztül visszakerül
a felületre.

Műszaki paraméterek:
Tartály kapacitása: 300 l
Súly (üresen): 75 kg
Vontatóra vonatkozó követelmények: 400 kg
Alapfelszereltség: 6 m-es permetezőkar,
szórópisztoly 5 m-es tömlővel

MULTI SPORT
PS22
Golfpályák greenjeinek, de akár magánkertek permetezésére is alkalmas kézi permetező.
Műszaki paraméterek:
Szivattyú teljesítménye: 7 l/perc
Tartály kapacitása: 30 l
Max. permetezési szélesség: 2440 mm
Kerékméret: 400 x 4
Súly (üresen): 35 kg
Választható tartozékok: habjelző, vonóhorog vontatójárműhöz való csatlakoztatáshoz, tömlő

Műfüves felületek karbantartása

A Mutli-Sport egy eszközben több funkciót ötvöző
berendezés. A segítségével egy áthaladás során egyszerre
vághatja, átfésülheti, hengerezheti és kifésülheti a gyepet.
Vagy csak azt választja ki, amelyikre épp szüksége van.
Munkaszélessége 1,80 m, súlya 328 kg.

Műszaki paraméterek:
Munkaszélesség: 1,67 m
Munkamélység: 0–10 mm
A rezgőrosta méretei: 5 mm x 5 mm

Elektromos és benzinüzemű kisautók
Gépportfóliónk nemcsak golfpályák, hanem
nagyobb területű magánüdülőhelyek,
fürdők vagy repülőterek karbantartására
alkalmas elektromos és benzinüzemű
kisautókat is tartalmaz. Kínálatunk ITALCAR
gyártmányú új kisautókat foglal magában.

A természetes gyephez hasonlóan a mesterségesnek is szüksége van gépekre a mindennapi „ápoláshoz”. Kínálatunk a műfüves
sportfelületek karbantartására alkalmas
profi gépek széles skáláját tartalmazza.

EZGO gyártmányú használt elektromos kisautók

VERTI BROOM
A Verti Broom szerszámnak egy műfüves
felület karbantartásánál sem szabadna hiányoznia. A szilárd gyepszálaknak köszönhetően segít a gyepszálak kiegyenesítésében
és a granulátum egyenletes szétterítésében.
Úgy tervezték, hogy a gyepről a legnagyobb
szennyeződéseket is eltávolítsa.
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A Verti Broom 1,85 és 2,4 m szélességben kapható

Alternatívaként Club Car és
EZGO gyártmányú használt
kisautókat is kínálunk. A
kisautók különböző tartozékokkal (plató, hátsó ülés
stb.) szerelhetők fel. Az igényesebb munkavégzéshez
Workman MDX vagy HDX típusú haszongépjárműveket
kínálunk.

Second hand Workman HDX
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Elérhetőségek
SZLOVÁKIA

•

ENGO s.r.o.
ul.Bulharská 35
Trnava 91701
Slovensko

•
•

Tel.: +421 33/534 30301/0303
Fax.: +421 33/550 4389
Website: www.engo.sk
Email: info@engo.sk
GPS: 48.364169,17.595023

OROSZORSZÁG
ENGO ltd.
ul.Proezd Nansena,1
Moskva 129343
Rusko
Tel./fax: +7 (499)1868737
Website: www.engorussia.ru
Email: office@engorussia.ru
GPS: 55.848554, 37.653011

UKRAJNA
ENGO ltd.
ul.Volynskaja 48/50, kan.413
Kijev 03151
Ukrajina
Tel.: +38 (044) 246-29-59/98-66
Fax: +38 (044) 249-98-66

•
•

•
•
•
•
•

Caucasia (or Georgia)
ENGO Caucasia LLC.
Address: Off. C309, 7 Tsotne Dadiani Str.,
0101 Tbilisi, Georgia
Tel.: +995 555 52 02 57
Website: www.engo.ge
Email: info@engo.ge

Golf- és focipályák építése, beleértve az öntözőrendszerek és fűtési rendszerektelepítését
Szaktanácsadás és greenkeeping.
Professzionális gépek szállítása nagy igénybevételű sportfelületek karbantartásához.
Szemináriumok és workshopok szervezése.
Tanácsadás, újdonságok és trendek a trágyázás és vetőmagok területén.
www.engo.sk

Golf- és focipályák építése.
Teljes körű greenkeeping és szaktanácsadás.
Professzionális gépek szállítása sportfelületek
karbantartásához.
Öntözőrendszerek telepítése.
A professzionális gyepművelésre irányuló
oktatási programok és konferenciák.

•
•
•
•

A profi gyepekre szakosodott csapat (golf, foci).
Speciális termékek és a legújabb technológiák
nyújtása a meglévő gyepek
gondozásához (öntözőrendszer-elemek,
trágyák, gépek).
Golf- és focipályák, magánüdülőhelyek építése
és karbantartása.

A 2008 óta minden évben megrendezésre kerülő TURF EDUCATION képzési konferencia a profi gyepfelületek karbantartására és ápolására irányul. Greenkeeperek, groundsmanek, course menedzserek, landscaperek, illetve a greenkeepinggel, gyepfelújítással és regenerálással foglalkozó szakemberek számára szól.

TURF EDUCATION SZLOVÁKIA / 2013

TURF EDUCATION
OROSZORSZÁG St. Petersburg / 2014

TURF EDUCATION MOSZKVA ÉS ALMATI
(Kazahsztán) / 2016

„Melyik ligában játszik az Ön pázsitja” workshopok
2012 óta, Szlovákia különböző helyszínein megrendezésre kerülő workshopok. A workshopok a focipályák üzemeltetői, vagyis a futballklubok és községek számára szólnak. A workshopok részét nemcsak szakmai előadások és tanácsadások képezik a pályaépítés,
öntözőrendszer- és szivattyútelepítés területén, hanem a focipályák gondozásához használt gépek gyakorlati bemutatása is.

2012 – NAGYSZOMBAT

2013 – A GÉPEK GYAKORLATI BEMUTATÁSA NAGYSZOMBAT

www.engo.com.ua

•
•
•
•

Rugby-, golf- és focipályák építése és felújítása.
Greenkeeping szolgáltatások, sportprojekt-menedzsment.
Minősített oktatási programok és konferenciák
Grúziában, Azerbajdzsánban
és Örményországban.
www.engo.ge
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Turf Education konferenciák

www.engorussia.ru

Website: www.engo.com.ua
Email: engo@ukr.net
GPS: 50.417939,30.44157

GRÚZIA

Képzés

2016 – NAGYSZOMBAT - PÁLYAVONALAZÁS
LÉZERES PÁLYAVONALAZÓ GÉPPEL

„A kertek világa” workshopok
A workshopot 2016 óta rendezzük. Célcsoportját a kertészeti kivitelező cégek és a települések képezik. Újdonságokat
tudhatnak meg az ültetvényekről, valamint a nagyobb területű füves területek gondozásáról. A workshop keretein belül
professzionális és kommunális gépek is bemutatásra kerülnek.
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