
 

Elektrische verticuteerder-beluchter

GE-SA 1435

Ident-nr.: 11024
Art.-nr.: 3420561

De elektrische verticuteerder-beluchter GE-SA 1435 is een hoogwaardig, krachtig en betrouwbaar apparaat, dat bij het beluchten en verticuteren van 
middelgrote grondoppervlakken voor een gezond gazon zonder onkruid de hoogste eisen vervult. Met 20 roestvrij stalen messen gaat de kogelgelagerde 
meswals onkruid en mos inclusief wortels uiterst effectief te lijf. De eveneens kogelgelagerde beluchterwals bereikt met 26 klauwen een vakkundige 
beluchting van de grond. Daarbij levert de krachtige seriemotor een sterk koppel voor continue voortgang van het werk en uniform goede resultaten. 

 Uitrusting 

• Krachtige seriemotor 
• Combi-apparaat: verticuteerder en beluchter

• Kogelgelagerde meswals met 20 roestvrij stalen messen 
• Kogelgelagerde beluchterwals met 26 klauwen 
• 3-traps centrale instelling van de werkdiepte met parkeerstand 
• Klapbare geleidesteel 
• In de hoogte verstelbare geleidesteel 
• Wielen met een groot loopvlak, die het gazon ontzien 
• Grote opvangzak 28 ltr. 
• Stootvaste kunststof behuizing 
• Snelsluitingen 
• Draaggreep 
• Aanbevolen voor gazonoppervlakken tot 500 m² 

 Technische gegevens 

• Netaansluiting 230 V  |  50 Hz 
• Vermogen 1400 W 
• Werkbreedte 350 mm 
• Aantal verticuteermessen 20 STK 
• Aantal beluchterklauwen 26 STK 
• Wieldiameter voor 175 mm 
• Wieldiameter achter 152 mm 
• Inhoud van de opvangzak 28 l 
• Werkdiepte 3 instellingen  |  9 mm

 Logistieke gegevens 

• Gewicht van het product: 11,5 kg 
• Bruto gewicht afzonderlijke verpakking 14 kg 
• Maten afzonderlijke verpakking 590 x 425 x 327 mm

• Stuks per exportkarton 1 STK 
• Bruto gewicht exportkarton 14 kg 
• Maten exportkarton 590 x 425 x 327 mm

• Containerhoeveelheden (20"/40"/40"HC) 340 | 747 | 848 
Afbeeldingen kunnen toebehoren voorstellen, dat niet in de standaard omvang van de levering is inbegrepen.
Afbeeldingen gelijkvormig, van productie afhankelijke afwijkingen voorbehouden
Het GS teken heeft alleen betrekking op het product, uitgezonderd toebehoren


