
Aerifikátor,ktorý  nenaruší hrací povrch. Pomocou stroja Air 2G2 je možné pracovať počas celého roka.
Tento samochodný stroj s hydrostatickým pohonom, má 3 sondy, ktoré vstrekujú pod tlakom stlačený vzduch do hĺbky  7”(17,8cm) alebo 12”(30,5cm)-závisí na zvolenej dĺžke sondy. Výsledkom je narušenie kompaktnosti v koreňovej zóny, bez toho aby prišlo k narušeniu povrchu.

Prečítajte  si nezavislé názory  na  stroj  Air  2 G
2  GT  Air  inject

AIR 2G2 

GT Air Inject
Stroj Air 2G2 je samochodný  stroj s hydrostatickým  pohonom , ktorý má 3 sondy. Sondy vstrekujú  stlačený  vzduch do hĺbky 17,5cm alebo 30cm. Hĺbka závisí  od zvolenej  dĺžky sondy. Vďaka tomuto stlačenému  vzduchu  dochádza  k narušeniu  skompaktneného  profilu v oblasti  koreňovej  zóny. Vzduch  je vstrekovaný  vertikálne  a horizontálne . Stroj je poháňaný  benzínovým  motorom Kholer s výkonom , ovláda sa pomocou  rukoväte  a pohybuje  sa smerom vpred  a vzad . Všetky  procesy  sú automaticky  kontrolované  stlačením  gombíka  a nastavením  na displaji  počítača .Je ideálny  na použitie  na jemných trávnikoch, počas obdobia rastu. Stroj je vyrobený v USA.

  180cm
 
Celkové rozmery stroja:   205cms (d) x 150cms (š) x 130cms (v)
 

  7” (17.5cms) 

(sond a/ hrot)
  or 12” (30cms) – štandartné hroty 

   6” (15.25cms) 
   alebo 9” (23cms) – voliteľné hroty
 
Váha (cca)   450kgs
 
Kapacita palivovej nádrže:  19l
 
Motor:    Kholer 19hp benzínový motor
 

  Ingersol Rand two stage, 75.71l kapacita

Pracovný záber:
Pracovná hĺbka
Kompresor:

Špecifikácia:



AIR 2G2 

Air2hp
• Ideálny na golfové bankre, ťažko dostupné miesta 

•  Výborné na použitie okolo koreňov stromov,       záhonov a na trávniky.  

• Napomáha rýchlemu vysušeniu stojacej vody.
Ako to celé funguje
• Sonda za zapichne do pôdneho profilu
• Ručné ovládaný vzchodvý ventil sa aktivuje
• Vzduch je vstrekovaný horizontálne pod povrch     v priemere až do   3ft (0.9m)

Čo je výsledkom
• Vstreknutím  vzduchu  do  pôdneho  stĺpca , je kyslík  vystrelený  ku koreňom, narušuje pôdnu kompakciu pre lepší prístup vzduchu a vody ku koreňovému systému. 
•  Zlepšuje drenáž
• Zlepšuje pórovitosť  pôdy
• Na požiadanie je možné dovybaviť externým kompresorom
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