
Tekonurmiaurat ja -harjat



Tekonurmiaura

Reunan kätevän muotoilun 
ansiosta aura on luja ja kestää 
keveydestään huolima�a 
suuriakin kuormia. Työstä 
selviää siis myös pientraktori tai 
-kuormaaja.

Sivusiipiä ohjataan hydraulises� ja 
kumpaakin siipeä voi ohjata 
erikseen. Se helpo�aa huoma�avas� 
työtä esteiden (esim. maalit) välissä.

Auran kestävät ilmarenkailla varustetut 
tukipyörät kääntyvät 360 aste�a akselinsa 
ympäri eivätkä siis vaurioita nurmea.

Auran terät on helppo vaihtaa. 
Nurmen ominaisuuksien ja huoltajan 
toiveiden mukaan voi aurassa 
käy�ää erilaisista materiaaleista 
valmiste�uja teriä: kumi, 
polyuretaani (PUR), teks�ilin ja 
kumin sekoitus.

Auran työkorkeus on sääde�ävissä 
tukirenkaiden avulla. Pyörät pitävät 
terän sopivalla korkeudella, jolloin se 
ei pääse leikkaamaan nurmea.

Tuote

Tekonurmiaura
TSP4000

Työleveys

4021 mm

Auran
korkeus

530 mm

Siipien
liikkuvuus

eteen 25°/
taakse 85° 

Massa ilman 
kiinnike�ä

313 kg 

Kiinnitys

A-runko, 3P

1/2''
pikalii�n

2 kpl

Mitat kuljetusasen-
nossa (ilman 
kiinnike�ä)

2674 x 689 x 581 mm 

Eri�äin tehokas aura lumen poistamiseksi tekonurmiken�ltä. 
Auran työleveys on 4 metriä ja siipien asento on muunne�avissa. Tällöin lumen voi 
koota helpos� kasaan tai suunnata ajon aikana puolelta toiselle.



40 000 m²/h.

Hydraulinen tekonurmiharja

Täytemateriaalin vieläkin paremmaksi 
levi�ämiseksi ja painuneen nukan 
suoristamiseksi voi lai�een keskiosaan 
asentaa diagonaaliharjat.

Kompak�sta koostaan ja 
suhteellisen alhaisesta painostaan 
huolima�a hydraulinen 
tekonurmiharja on huoma�avan 
tehokas. Sillä voi hoitaa 
säännöllises� huolle�ua 
nurmiken�ää 40 000 m²/h.

Kentän imukyvyn 
parantamiseksi harjaan voi lisätä 
teräspiikit, jotka ilmastavat 
täytemateriaalia, jolloin sadevesi 
kuivuu kentältä nopeammin.

Kestävät harjakset. 
Tarvi�aessa on 
harjamoduulit helppo 
vaihtaa.

Kätevä mahdollisuus nostaa 
sivuosat ylös helpo�aa 
ohjaamista. Kun siivet on 
noste�u ylös, on harja helppo 
varastoida, koska se vaa�i vain 
2,7 m².

Tuote

Hydraulinen harja
TBH4000

Mitat

4163 x 903 x 790 mm

Kuljetusleveys

2596 mm

Harjaksen 
leveys

n. 100 mm

Massa ilman 
lisävarusteita 

208 kg

Kiinnitys 3P 

(kat. 1 ja 2)

Amma�laisen työkalu tekonurmen hoitoon
Koneen takanostolai�eeseen kiinnite�ävä hydraulinen harja tasoi�aa täytemateriaalia ja nostaa 
nukkaa pystyyn. 4 metrin työleveyden ja hydraulises� noste�avien siipien ansiosta harja sovel-
tuu myös suurten ken�en hoitoon.

Lisävarusteet: Diagonaaliharjat, teräspiikit



Harjaa voi säily�ää 
pystyasennossa, jolloin se 
vaa�i vain vähän �laa.

Lai�eessa käyte�ävät harjakset 
ovat hyvin kestäviä. Harjamoduu-
lien vaihto on helppoa.

Harjan jokaisessa kulmassa 
on vetopiste. Hinausköyden 
kiinnityskulma on 
sääde�ävissä. Se takaa 
harjasten yhtenäisen 
kulumisen ja mahdollisimman 
pitkän käy�öiän.

Tuote
Kolmioharja TB2000

Massa
73 kg

Harjaksen leveys
n. 100 mm

Mitat
2547 x 2206 x 310 mm

Jokainen todellinen jalkapallofani �etää, e�ä jalkapallo on elämää suurem-
paa. Hän �etää senkin, e�ä Mestarien liigan finaalin ratkaisumaalin vauhdi-
no�o alkaa omalta ko�pihalta tai koulun jalkapallokentältä. Me Samissa 
uskomme, e�ä mitä paremmat ovat harjoi�eluolosuhteet ja mitä parem-
massa kunnossa on ko�kentän nurmikko, sitä innokkaammin pieni jalkapal-
loilija pyrkii koh� ratkaisevaa maalia.

Samin tekonurmien hoitokoneet on kehite�y sitä varten, e�ei ainoankaan 
tulevan jalkapallotähden “Suuri Hetki” jäisi tulema�a vain sen takia, e�ä 
harjoi�eluolosuhteet olivat huonot ja se lannis� harjoi�eluinnon. Jos 
aja�elet samalla tavoin, �edustele paikalliselta Samin tuo�eiden jälleen-
myyjältä, mitä meidän tekonurmituo�eemme voisivat tehdä juuri Sinun 
joukkueesi ja ko�ken�äsi hyväksi.

AS SAMI 
Tule 20, 76505 SAUE, Viro
Puh. +372 760 9040 
Sähköpos�: sami@sami.ee
www.sami.ee

Valmistaja:

Kolmiomallinen tekonurmiharja
Kätevin ratkaisu tekonurmikentän hoitoon.
Kolmiomallinen harja on tarkoite�u tekonurmikentän täyteaineen tasoitukseen ja nurmen suoristami-
seen. Harjaa voi käy�ää minkä tahansa tekonurmikentälle soveltuvan ajoneuvon kanssa, olipa se si�en 
henkilöauto, pientraktori, -kuormaaja tai mönkijä.


