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Περιστροφικά

Ποιό σας ταιριάζει?
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Κάδος
Ο κάδος ενός κυλινδρικού
χλοοκοπτικού βρίσκεται 

στο εμπρός τμήμα του
μηχανήματος. Το εσωτερικό
του είναι πάντα προσβάσιμο

ώστε να βλέπετε πόσο 
γκαζόν κουρεύετε, πόσο

καλά γίνεται η κοπή και εάν
υπάρχει χώρος για άλλο 

ένα “πέρασμα” του χώρου
τον οποίο κουρεύετε.

 
 

 

 
 

 

Απο τον Eddie Seaward,  
Αρχί-συντηρητή,  
The All England Club, 
Wimbledon.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε www.allett.co.uk, www.geomechaniki.gr

Κάθε φύλλο του χλοοτάπητα κόβεται με ακρίβεια με τα 
μαχαίρια του κυλίνδρου (μπλε) και του 
κάτω μαχαιριού (κόκκινο) να δρούν επανελλειμένα
 σαν ενα ψαλίδι.

Τα περιστροφικά χλοοκοπτικά βασίζονται σε ενα υψηλής
 ταχύτητας περιστρεφόμενο μαχαίρι που κόβει τα φύλλα
 του χλοοτάπητα σαν μπαλτάς.

Eίναι δικής σας επιλογή,
Θέλετε μια περιοχή με 
κομμένο γρασίδι ή
θέλετε αληθινό 
χλοοτάπητα?

Εαν απλά θέλετε
κούρεμα γρασιδιού
μπορείτε να καταλήξετε
σε περιστροφικό 
χλοοκοπτικό. Όμως εάν
θέλετε ενα ευπαρουσίαστο
όμορφο χλοοτάπητα
που αναδεικνύει τον
κήπο σας, τότε να 
επιλέξετε κυλινδρικά
χλοοκοπτικά Allett.

Υψηλή ποιότητας,
κήποι με πολυτελή
όψη και αθλητικές
εγκαταστάσεις
πρασίνου κουρεύονται
με κυλινδρικά 
χλοοκοπτικά Allett.
Η υπέρτατη κοπή τους
και η έμφαση στη
λεπτομέρεια της
δημιουργίας λωρίδων
τα καθιστά προφανή
επιλογή.

Allett?
Koύρεμα ακριβείας.
Ενα κυλινδρικό χλοοκοπτικό
χρησιμοποιεί μια σειρά απο
αιχμηρές εναλλασόμενες 
σπειροειδής λεπίδες (μαχαίρια).
Ο περιστρεφόμενος κύλινδρος
παγιδεύει τα φύλλα (στέλεχος)
 του χλοοτάπητα ανάμεσα
στις λεπίδες και ένα στατικό
μαχαίρι,δημιουργώντας μια
κίνηση κοψίματος αντίστοιχη
με αυτή ενός ψαλιδιού.

Διαγράμμιση χλοοτάπητα
Όλα τα ποιότικά κυλινδρικά
χλοοκοπτικά φέρουν εμπρός
και πίσω κυλίνδρους κίνησης 
(ρόλερς). Ο χλοοτάπητας
κουρεύεται και αυτόματα
κυλινδρίζεται για να
δημιουργήσει έντονες και
όμορφες διαγραμμίσεις.
Το χαρακτηριστικό σχήμα
των “Λωρίδων” σε ένα
χώρο πρασίνου είναι 
συνώνυμο της ποιότητας.
Με τα 2 ρόλερ επιτυγχάνεται
τέλειο αποτέλεσμα.

Αποφυγή Γδαρσίματος
Με τα ειδικά εμπρός και
πίσω ρόλερ ενός Allett
είναι ρυθμισμένα πολύ 
κοντά στο ύχος κοπής.
Αυτό επιτρέπει τα πολύ
χαμηλά ύψη κοπής να
επιτυγχάνονται χωρίς
γδάρσιμο (scalping)
 της επιφάνειας του 

χλοοτάπητα. 

Χωρίς ίχνη τροχών
Σε εκτατικές εγκαταστάσεις

ενα μεγάλο κυλινδρικό 
χλοοκοπτικό όπως το 

Buckingham 30H 
έχει το βάρος του

σωστά κατανεμημένο ώστε
να μην συμπιέζει το έδαφος
και λόγω των κυλίνδρων να
μην αφήνει ίχνη απο τους

τροχούς του, βελτιώνοντας
έτσι την ποιότητα μετά την

κοπή.

 Περιστροφικά Κυλινδρικά
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Kensington 14K 17K 20K

Τύπος Βενζινοκίνητο κυλινδρικό χειροδηγούμενο χλοοκοπτικό
Πλάτος κοπής 35cm (14") 43cm (17") 51cm (20")
Σύστημα κοπής Κυλινδρικό
Αριθμός μαχαιριών  ‘Quick  Cartridge’  κύλινδρος που φέρει 6 μαχαίρια
Quick Cartridges (Q c)  
(Διαθέσιμο προαιρετικά)

Κινητήρας 98cc Kawasaki easy start κινητήρας βενζίνης.  
1.6 litre ντεπόζιτο

Αυτοκίνηση Αυτοκινούμενο - ενεργοποιούμενο απο το χερούλι
Τρόπος εκκίνησης Κορδόνι
Κοπές ανα μέτρο  Κύλινδρος (6)  Qc  79     Qc 131)
Ύψος κοπής 6mm – 32mm ( ¼" to 1 ¼")
Ρύθμιση ύψους κοπής Πλήρως ρυθμιζόμενο

Χερούλι Ρύθμιση 3 υψών. 2 διαφορετικές μπάρες για την κίνηση και την κοπή  

Πίσω κύλινδρος κίνησης (ρόλερ) Ατσάλινος Κύλινδρος 2 τομέων με διαφορικό τύπου γρανάζι
Εμπρός κύλινδρος κίνησης (ρόλερ) Ατσάλινος με ρουλεμάν 

Τσουγκράνα Τσουγκράνα πίσω απο το μπροστινό ρολερ για να ανορθόνωνται τα 
στελέχη του χλοοτάπητα πριν κοπεί - μεταβλητό ύψος

Κάδος  52 litre
Συνολικό πλάτος 51cm (20") 60cm (23") 68cm (27")
Βάρος (με κάδο) 45kg (99lb) 51kg (112lb) 54kg (119lb)
Επίπεδα θορύβου χειριστή 96 dB(A)
Εγγύηση Δύο χρόνια

Allett 
Kensington 
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Ian Gough, Head Greenkeeper, 

 

Kington Golf Club, Hertfordshire.

Kensington 
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Χρηστικός κάδος με απλή και εύκολη εφαρμογή!

Σχεδιασμένο για
απαιτητικούς χρήστες 
για μεσαίες έως μεγάλες
εκτάσεις χλοοτάπητα.
Το μοντέλο Kensington
είναι διαθέσιμο σε 3 
πλάτη κοπής: 

To Kensington 14k 
στα 35,6 cm πλάτος
κοπής, το Kensington
17K στα 43,2 cm και το
Kensington 20K στα
50,8cm πλάτος κοπής

Όλα τα μοντέλα είναι
εξοπλισμένα με 
κυλίνδρους που φέρουν
6 μαχαίρια και αποδίδουν
79 κοπές το δευτετόλεπτο
και επίσης έχουν 
ενσωματωμένη ειδική
ρυθμιζόμενη τσουγκράνα
για να πραγματοποιούν
ενα ελαφρό καθαρισμό
καθώς κουρεύετε και
για να ανορθώνουν τα
στελέχη του χλοοτάπητα 
ώστε να βαλτιώνεται 
η απόδοση στο κούρεμα.

Όλα τα μοντέλα 
φέρουν τετράχρονο
κινητήρα Kawasaki 
98cc μονοκύλινδρο
βενζίνης και κάθε 
μοντέλο φέρει ειδική
ρύθμιση για το ύψος
κοπής απο 6 - 32 mm.

Για ενισχυμένη φροντίδα
χλοοτάπητα διατίθεται
προαιρετικά κύλινδρος
που φέρει 10 μαχαίρια
για να αντικαταστήσει
τον κύλινδρο με τα 6
μαχαίρια, προσφέρωντας
ομορφότερο αποτέλεσμα.

“Έχουμε σύνολο επτά 
καινούρια χλοοκοπτικά
Allett  και  παραμένουμε
ικανοποιημένοι με την απόδοση
την αξιοπιστία και την ποιότητα 
κοπής”

Ο κύλινδρος που φέρει
 10 μαχαίρια έχει ρυθμό
κοπής 131 κοπές το μέτρο
και αλλάζει έυκολα και 
γρήγορα.

Προαιρετικά διατίθεται 
και κύλινδρος αερισμού

αντικαθιστά τον 
κύλινδρο κοπής.

Όλα τα μηχανήματα
Allett έχουν 2 χρόνια
εγγύηση.

 62 litre 70 litre

Κύλινδρος (10)




