
Norskproduserte maskiner til vedlikehold av kunstgress



Nytt på utstyrsfronten

Miljøtilpasset underlag og vedlikeholdsutstyr.



Hva utvikles?

• Gress utvikles for å bli mer miljøvennlig.
• Ingen vet hvordan det skal vedlikeholdes, utstyr kommer i andre rekke.
• Parkmaskiner tester og utvikler i samarbeid med flere leverandører og 

produsenter utstyr til bruk på «morgendagens baner».



Organisk innfyll

• Biologisk nedbrytbart innfyll er blant annet kork, kokos, olivenstein osv.
• Brytes ned over hvor mange år?
• Vil skape problemer med vann om det brytes ned.
• Innfyll må byttes i løpet av banens levetid.
• Nye typer utvikles. 

• Husk: Noen innfyll som selges som miljøvennlige er ikke nedbrytbart 
utenfor banen.



Nye systemer, utfordringer

Sandfyllt
• Må løsgjøres oftere.
• Kan gi skrubbsår.
• Sandfraksjon må jobbes med.
• Finne riktig vedlikehold/utstyr.
• Rengjøring viktig.

Non-infill
• Ser relativt vedlikeholdsfritt ut.
• Hvor lenge holder støtdemping?
• Rengjøring viktig.
• Hvordan vedlikeholde, krøllgress 

tråkkes ned.
• Roterende børster?



Rengjøing
• GKB Leaf Clean. 
• Roterende børste med vakuum.
• Perfekt på nye miljøbaner.
• Betenkelig på baner med SBR. Blir lett 

miks av SBR og løv.



Vedlikeholdsmaskin
• Hammer HB-240.
• Fungerer godt på nye sandbaner.
• Vil kunne fungere godt på baner uten 

innfyll.
• Fungerer også på organisk innfyll.
• Kommer med vakuum, magnet og en 

ny dekomprimeringsenhet i løpet av 
vinteren.



Overflaterensere
• Maskiner fra GKB Machines, AT 

Machines og Redexim
• Ikke ny men de blir mer og mer 

populære på baner med granulat.



Dekomprimering
• Modifisert maskin fra SMG.
• Roterende harv, fungerer 

utmerket på sandbaserte 
baner. 

• Viktig å kjøre skånsomt. 






Renovering
• Tar ut både sand og gummi. 
• Skal testes videre i høst.
• Til bruk ved gjenbruk av gress 

eller granulat. (ikke ved salg 
til Kroatia)






Brøyting
• Friflytfeste til skjær for bruk 

på hjullaster. 
• Ingen fresing etterpå
• Hindrer spredning av 

granulat. 
• Kommer også med sving.






Oppsamling gummigranulat
• Turfcleaner
• Maskin som suger opp 

granulat og renser den 
etterpå.

• Husk fast underlag på depot!



Tor Mjøen, tor@parkmaskiner.com
Tlf: 400 92 200, www.parkmaskiner.com

mailto:tor@parkmaskiner.com
http://www.parkmaskiner.com/
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