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CENNIK WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WIEDENMANN DO PIELĘGNACJI 

 
 

 

TERRA RAKE 350 – 1 000 zł netto 
Ekstremalnie stabilny do ciężkiej stałej pracy. 
Obumierające części roślin, liście i 
wysoko osadzone korzenie tworzą na 
powierzchni filc trawnikowy. Ten filc 
rozpoznawalny często jako brązowa warstwa 
między pomiędzy ziemią a górną częścią rośliny, 
przyczynia się do ograniczenia przepustowości 
wody i wymiany gazów w warstwie wegetacyjnej 
trawy. Równoległobocznie prowadzony TERRA 
RAKE niweluje ten problem szybko i wydajnie. 
Przy wysokiej prędkości roboczej 10 do 15 km/h 
pazury wertykulujące poddają się w 
agresywnemu drganiu, za pomocą którego filc 
trawnikowy wyciągany jest z darni i rozkładany na 
jej powierzchni. Głębokość wertykulacji daje się 
dokładnie ustawić za pomocą kółek 
prowadzących. Pazurki wertykulujące są ułożone 
w 4 rzędach, po to aby mimo małemu odstępowi 
między sobą co 16 mm, zapewnić pracę wolną od 
zapychania się. To dwudzielne urządzenia jest 
rozkładane do pozycji roboczej i składane do 
pozycji pracy za pomocą siłowników 
hydraulicznych. TERRA RAKE - najtańsze 
rozwiązanie do usuwania filcu trawnikowego 
przy jednoczesnej bardzo dużej wydajności 
powierzchniowej. 

 

 

TERRA RAKE 230 – 500 zł netto 
Do spulchniania granulatu oraz do wyciągania 
filcu na boisku naturalnym. Zgrzebło TERRA 
RAKE wyróżnia się swoją stabilną budową i 
długowiecznością. Dzięki wysokiej prędkości 
podczas pracy równolegle ułożone sprężynowe 
pazurki są wprawiane w silne drgania, a to 
powoduje wyciąganie na powierzchnię filcu 
trawnikowego. Specjalne pazurki ze stali 
sprężynowej są ułożone w pięciu rzędach. 
Dzięki temu, mimo wąskiego ułożenia pazurków 
względem siebie co 16 mm, nie powstaje ryzyko 
zapchania się zgrzebła. Sprężynowy mechanizm 
odciążający ze skalą pozwala na indywidualne 
ustawienie i zredukowanie głębokości pracy 
pazurków. 

 

TERRA SLIT – 1 000 zł netto 
Spulchnianie, nacinanie i aeracja. Usuwa 
wydajnie zagęszczenia podłoża do głębokości 20 
cm. Zależnie od stopnia zagęszczenia i 
warunków gleby można wyposażyć urządzenie w 
noże standardowe lub intensywnie spulchniające. 
Do nacinania do 15 cm głębokości można 
zastosować 
noże precyzyjnie nacinające a do wyciągania filcu 
trawnikowego do głębokości 8 cm można użyć 
bolców pustych. Opcje wyposażenia: Noże 
standardowe, noże intensywnie spulchniające, 
noże precyzyjnie nacinające, bolce puste, tylny 
wał ugniatający, dodatkowe obciążniki, 
hydrauliczny transfer dociążenia wagi maszyny, 
układ jezdny z kołami, siewnik, pazury 
poluźniające do siewnika. 
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TERRA FLOAT – 2 000 zł netto 
Siewnik perforacyjny do trawy wspomagany 
pneumatycznie, z 8 wyjściami, wypukłymi 
talerzykami na końcach przewodów podających 
nasiona, ze zbiornikiem na nasiona trawy i ze 
sterownikiem. Sterownik zawiera w sobie pulpit 
elektroniczny jak i również sensory prędkości i 
pozycji pracy. Za pomocą pulpitu elektronicznego 
są ustawiane wszystkie czynności z pozycji 
operatora ciągnika: 
kalibracja, dozowanie ilości wysiewu, końcowe 
opróżnianie zbiornika po skończonej pracy. Dane 
poszczególnych rodzajów trawy lub mieszanek sa 
zapamiętywane przez komputer. Żądana ilość 
wysiewu następuje również poprzez pulpit 
elektroniczny. Sensor prędkości gwarantuje nam 
od prędkości 1,5 km/h równomierne 
rozprowadzenie nasion niezależnie od 
zmieniającej się prędkości wysiewu. Sensor 
pozycji pracy gwarantuje nam zabezpieczenie 
przed wysiewem nasion w pozycji, gdy maszyna 
jest podniesiona na tylnym TUZ-ie. W seryjnym 
wyposażeniu znajduje się jednostka 
dozująca z walcem dozującym do drobnych 
nasion traw (do mietlicy). Dzięki temu walcowi i 
tej tej technologii możliwy jest wysiew mietlicy w 
ilości 1g/m2. 

 

 

TERRA GROOM – 600 zł netto 
TERRA GROOM, wielofunkcyjna szczotka na 
greeny, teesy,boiska sportowe naturalne i 
sztuczne. Terra Groom wspomaga zdrowy wzrost 
trawy, nadaje się do wczesywania piasku, 
granulatu i materiału top-dressing. Niweluje i 
rozbija wykorki po aeracji, usuwa rosę, poprawia 
toczenie się piłki i redukuje nakłady na 
konserwację kosiarek. Szczotka Terra Groom 
dostępna jest w dwóch wariantach : do montażu 
na tylny TUZ traktora lub z własnym układem 
jezdnym i dwoma kołami pompowanymi i 
zaczepem jednopunktowym np. do podczepienia 
do pojazdów użytkowych, kosiarek 
samojezdnych, małych ciągników bez tylnego 
TUZ-u. 

 

TERRA SPIKE GXi 8 HD – 2 500 zł 
netto 

Do spulchniania wgłębnego i usuwania 
zagęszczeń podłoża do głębokości 25 cm. 
TERRA SPIKE® GXi 8 został skonstruowany 
specjalnie do stosowania na Greenach 
golfowych, teesach i na boiskach 
sportowych z podbudową piaskową jak i na 
innych nawierzchniach trawiastych utrzymanych 
w wysokiej kulturze. Jego delikatny sposób pracy 
jest uwielbiany przez użytkowników i graczy, 
ponieważ nie ogranicza czasów gry. Kompaktowa 
konstrukcja sprzyja do podłączenia maszyny do 
ciągników o mocy od 26 kW(35 KM) i umożliwia 
wysoką wydajność powierzchniową przy 
jednoczesnej imponującej jakości pracy. Dwie 
skale i trzy korby gwarantują łatwe ustawienie 
głębokości pracy i kąta wychylenia 
bolców. Opcje wyposażenia: bolce pełne, bolce 
puste, nośniki bolców igłowych, blachy 
podtrzymujące darń, zgarniacze wykorków, 
obciążniki . 
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CORE RECYCLER – 2 000 zł netto 
Maszyna zbierająco-przesiewająca do zbierania i 
przesiewania wykorków po aeracji. CORE 
RECYCLER jest jedyną na rynku maszyną do 
zbierania i przesiewania wykorków po aeracji. 
Głowica szczotkująca pobiera wcześniej 
wyciągnięte wykorki po aeracji i podaje je do 
komory oddzielającej. Ta składa się z czterech 
kręcących się, ustawionych pod kątem, 
indywidualnie regulowanych sit 
bębnowych. W tym momencie są oddzielane 
duże części organiczne jak filc od związanego z 
nim piasku. Na końcu piach wraca przez sita 
bębnowe z powrotem na ziemię a masa 
organiczna jest zbierana do pojemnika. Ten 
proces oznacza znaczną oszczędność czasu i 
kosztów piaskowania trawników, gdyż ok. 80 % 
pełnowartościowego piasku/mieszanki ziemi jest 
odzyskiwane. Core Recycler może być również 
wykorzystany do zbierania wykorków po aeracji 
po zamontowaniu na sita bębnowe specjalnych 
wkładów. 

 

RK120 – 800 zł netto 
Uniwersalna zamiatarka do pielęgnacji 
nawierzchni trawiastych i do zbierania liści. RK 
120 Z zbiera wydajnie pokos trawy i jednocześnie 
odfilcowuje efektywnie trawnik. Usuwa przy tym 
wszystko, co mogłoby mu zaszkodzić. Wał 
zamiatający wyposażony jest w cztery listwy 
szczotkowe, które można 
idealnie ustawić do podłoża. Napęd walca jest 
wyrównany przez wstawienie łożysk bocznych do 
przegród. RK 120 Z wytwarza przez swoją 
konstrukcję mocny strumień powietrza, który 
gwarantuje niezawodny transport zbieranego 
materiału do zbiornika. Jednocześnie napędzany 
przez WOM wał zamiatający oraz specjalna 
konstrukcja zaczepu umożliwiają zamiatanie 
nawet przy pełnym skręcie. 
RK 120 Z pozwala łatwo wysypać zebrany urobek 
za pomocą dźwigni. Tylna połowa zamiatarki 
podnosi się do góry i zbiornik w formie leja 
opróżnia się samoczynnie. 

 


