
 

Swing - Wing: Este Verticutter, de acoplar ao tractor, apresenta uma 
largura de corte de 1.5m (59"). Pode ser usado em superfícies planas e 
irregulares, tornando-a ideal para campos de golfe. Os braços em pivot 
exteriores da Swing-Wing permitem que as laminas acompanhem de 
perto o contorno do terreno, evitando escalpes.  
A sua qualidade de corte superior permite levar a máquina do fairway 
para o green.  
O mecanismo de rotação das lâminas e o design das pontas de tungsté-
nio produzem um corte de qualidade inigualável. Podem-se obter pro-
fundidades até 45mm (1 ¾"). 

 

 Swing-Wing Verticutter SW04  

 
 Uso em Fairways e Tees 
 Pode ser também usado em Greens 
 Braços oscilantes  
 Adaptabilidade a terrenos ondulados 
 Ausência de escalpes 
 Velocidade de operação 
 Qualidade do corte 
 Laminas com pontas de tungsténio 
 Profundidade máxima do corte -  45mm 
 

DESTAQUES 



 

Correias de transmissão 
A47; Dayco Super 2 Series – 8 por máquina; 3 para o eixo 
frontal e 5 para os eixos traseiros 

Caixa de engrenagens Comer T27A Increasing Gearbox 

Profundidade de corte 
Variável até 45mm (1 ¾") – os parafusos de ajustamento 
permitem ajustes infinitos.  

Largura de corte    1.5m (59")  

Dimensões  
Comprimento     1.54m (61") 
Largura              1.76m (69") 
Altura                 0.95m (37")  

Peso  240 Kg  

Lâminas  

 210mm (8 ½) de diâmetro com pontas de tungsténio 
e com 1/8" (3mm) de espessura 

 29 Laminas em três veios; 13 no veio central e 8 nos 
veios exteriores 

 Espaçamento de 50mm (2") 

 Laminas colocadas com rotação inversa para um corte 
limpo ao longo do relvado 

Design que previne a obstrução das laminas 

Diversos  

 Correias de transmissão colocadas com roldanas de 
fácil manuseamento, permitindo fáceis reajustamentos, 
aumentando a sua vida útil 

 Portas de inspecção com dobradiças nos três eixos, 
permitindo fácil acesso para inspecção e manutenção  

Especificações  
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