
22” & 26” SINGEL CYLINDER GRÄSKLIPPARE
För: Bowl, Kricket, Tennis och Golf Greener

Fixerat- (FX) eller Flytande (FL) huvud 
Designledande klippkvalitet
Utbytbara kassetter 
Anpassad för svala och varma grästyper 
Valfri “out-front” borste och balansvikts-kit 
Kraftfulla litiumbatterier
Perfekt balans 
Lågt marktryck

Fotografiet visar en  
22” Fl versionen med 
extrautrustningen out-front borsten

Wimbledon
" Det här är några av de mest prestigefyllda 
tennisbanorna i världen, så vi vill ha den bästa 
utrustningen för att hjälpa oss att upprätthålla 
mästerskapsprestanda. Vi har sett en förbättring 
av kvaliteten på spelytorna sedan vi började 
använda INFINICUT® cylindergräsklippare." 
Neil Stubley - Head of Courts och Horticulture



(FL) 22” & (FL) 26” Dynamiskt flytande huvud 
Användningen av en gräsklippare med en klippenhet som är oberoende av 
dragenheten (normalt benämnt flytande huvud) kommer att minska marktrycket eftersom 
gräsklipparens sammanlagda vikt sprids mellan båda elementen - dragenhet och skärenhet. 

Fotografiet visar 26” med Fixerat Huvud

ERGONOMISK DESIGN
Det ergonomiska, lätt justerbara, handtaget möjliggör 
konfiguration till en bekväm arbetsposition med alla 
kontroller enkla att använda.

VARIABEL KLIPPHASTIGHET
Det justerbara variabla klämhastighets- och 
hastighetsjusteringssystemet framåt* resulterar i en 
kompromisslös lösning för underhåll av sportgräs.

BALANSERAD I DRIFT
Viktöverföringen till kassetten är begränsad eftersom 
uppsamlingsskopan är monterad på dragfordonets ram. 
Resultatet gör enheten optimalt balanserad under drift och 
slutsvarvning, vilket ger en  jämnare höjd vid användning.

KRAFT
Ström levereras av en litiumkraftkälla. Finns i antingen 1,4 kWh eller 
2,8 kWh för att driva dragfordonet och rullens borstlösa DC-motor. 
De kan snabbt bytas ut, i fält om det behövs, för att passa 
arbetsmiljön.  

Motoralternativ: Finns som tillval i FX-
versioner (Fixed Head).

JUSTERBART CHASSI
Från den skiftnyckellösa justeringen av den främre rullhöjden till 
den justerbara sänghandtaget kan användaren göra 
ytterligare justeringar för att maximera skäreffektiviteten 
oavsett förhållanden.

Skiftnyckellös höjdjusterare
Skiftnyckellös höjdjusterare har blivit branschens 
riktmärke för denna typ av maskin.

Lågt marktryck
Enhetens marktryck jämnas ut över den bakre rullen och de två 
chassivalsarna på grund av den flytande huvuddesignen.

Justerbart understål
Ändring utav underståls höjden kan 
kompensera för understålsslitage och ger 
konsistens i nivån av växtstress.

AVTAGBARA HJUL
De avtagbara hjulen underlättar transport 
över betonginflygningar.

KVALITETSRULLE
Egendesignade och tillverkade cylindrar finns i 7, 11 och 14 blad. 
Valfri fäste med en spak som kopplar in groomer finns för att ge 
ett klipphöjdsintervall på 1,8 mm till 25 mm (0,07 tum till 1 tum). 
Groomer-fästet contra (tillval) roterar för att uppnå maximal effekt 
när det gäller att lindra problem med korn- och grästäthet. Den 
har en helt förseglad växellåda och är konstruerad för enspak för 
att ge enkel ingrepp eller urkoppling och kan installeras och tas 
bort på ett snabbt sätt.

FRÄMRE RULLE
Kan antingen anges som slät, räfflad eller Wyle.

* Patent som beviljats eller är under behandling.
** Den effekttestinformation som används för att fastställa effektvärdet 
för dessa motorer finns på https:/engines.honda.com/models/

InfiniAppen™

Trådlös 
anslutning 
via Bluetooth
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ADVANCED TURF TECHNOLOGY

INFINICUT® släp 
Finns nu tillgänglig för en smidig 
transport av 22” modellen.
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info@infinicut.com
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