Hajtott felszerelések
Használja ki az Ön COUNTAX motorjának erejét

Ha Ön egészséges gyepet szeretne, évente
legalább két alkalommal használjon
gyepszellőztetőt. Ez a legjobb módszer a
nyesedékek és a moha eltávolítására.
A COUNTAX gyepszellőztető a meghajtást a
traktoron kiépített PTO csatlakozásról
kapja.Kemény fémpengékkel van
felszerelve, így nehéz talajon is kiválóan
használható .

Fűlazító és szellőztető
Minden gyepnek szüksége van levegőztetésre – ideális esetben kétszer évente. A
traktor PTO csatlakozásáról meghajtva, a
COUNTAX fűlazító elengedhetetlen az
egészséges pázsit számára. Egyszerűen a
PGC fűgyűjtő helyére szerelve kiszedi az
elszáradt nyesedékeket és a mohát, ezzel
javítva a gyep állagát.

A fűlazító magassága tetszés szerint állítható
és 70 cm szélességben képes a gyepet
szellőztetni. Olyan gyors, mint a fűnyírás,
majd a gyep felületére kiszedett
nyesedékeket a PGC fűgyűjtővel könnyedén
összeszedheti. Tulajdonképpen a COUNTAX
fűlazító a legkényelmesebb és leggyorsabb
módszer széles pázsitok kondíciójának
javítására.
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Komposztaprító
A COUNTAX komposztaprító a fűgyűjtő helyére
szerelhető. A PTO–ról kapva hajtását, a motor
teljesítményének kb. 90%-át képes átadni a
zúzó, aprító mechanizmusnak.
Összehasonlítva az önálló hajtással rendelkező
komposztaprítókkal, a COUNTAX aprítója jóval
egyenletesebb járású, csendesebb és
hatékonyabb,és természetesen a traktorral
szállítható.
A komposztaprító a kerti hulladékok terjedelmét
azok tizedére képes lecsökkenteni.
Ön összeapríthatja és zúzhatja az ágakat 6,5cm
vastagságig, komposztálhatja és visszacirkuláltathatja a levágott sövénynyesedéket.
A COUNTAX komposztaprító 6,5 cm
átmérőig aprítja az ágakat. Nyesedék zsák
és védőszemüveg rendelhető.

Szóró adapter
A traktoron kiépített PTO-ról meghajtott szóró
adapter garat akár 50 kg sót, homokot vagy
műtrágyát képes befogadni.
Ön erőfeszítés nélkül teríthet be vele gyalogjárót,
bejárati utat és gyepet. Egyaránt felhasználható
vetőmag egyenletes kiszórására, műtrágya és
gyomirtó kijuttatására valamint gyorsan
alkalmazhatja télen só-szórásra járda és bejárati
út esetén.

A szóró használható műtrágya kijuttatására, fűmag vetésére és segíthet télen az
utak, járdák jégtelenítésében.

PGC Fűgyűjtő
Hatékonyságáról elhíresült PGC fűgyűjtőnk
tökéletesen összeszedi a levágott füvet még a
legnedvesebb időjárási körülmények között is.
Ezen túl a legkényelmesebb eszköz levelek,
elszórt szemét összegyűjtésére és a gyep
tisztítására fűlazítást, fűszellőztetést követően.
Segít megakadályozni elszárad fűcsomók
képződését és létrehozza a vágyott csíkokat a
gyepen
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