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Szczotka do zbierania trawy – 
wymienna kaseta

Nasz system PGC+ pozwoli Ci utrzymać trawnik 
przez cały rok. Szczotka do trawnika zbiera ścinki 
trawy, liście i inne zanieczyszczenia z trawnika.  
Nie trzeba oddzielnie zgrabiać i odkurzać trawnika, 
oszczędzasz czas i siłę. 51 szczotek obraca się z 
prędkością ponad 1100 obr / min, aby zamiatać 
ścinki i resztki ogrodowe do kosza 
samowyładowczego nawet, gdy trawa jest mokra. 
W tym samym czasie rolka ugniatająca 
zamontowana w koszu PGC + wytwarza angielskie 
paski na trawniku. Kaseta do zamiatania trawnika 
jest standardowym wyposażeniem systemu PGC+.

Zamiatarka – wymienna kaseta
Wystarczy włożyć kasetę ze szczotką do 
zamiatania powierzchni twardych do kosza 
systemu PGC +, aby przekształcić swój traktor 
Ariens w wydajną zamiatarkę z napędem. To 
uniwersalne, łatwe w obsłudze rozwiązanie 
pozwala utrzymać w porządku wszystkie 
powierzchnie na Twojej działce. Zamiatarka 
świetnie poradzi sobie z usunięciem liści, kurzu 
i trawy z takich obszarów jak podjazdy, ścieżki i 
inne utwardzone powierzchnie. 
Zanieczyszczenia zostaną zamiecione do kosza, 
dzięki czemu nie potrzebujesz dodatkowych 
urządzeń.

Wertykulator – wymienna kaseta

Wertykulacja pomaga zachować  zdrowy i wolny od 
chorób trawnik. Dwadzieścia cztery zęby nacinają 
wierzchnią warstwę gleby usuwając z niej mech i filc, 
czyli obumarłe części roślin. Proces ten umożliwia 
dotarcie tlenu, światła i składników odżywczych do 
korzeni, przez co trawa wzrasta gęsta i bardziej 
soczysta. Stosując system Ariens PGC+ nie ma już 
potrzeby posiadania oddzielnego wertykulatora. 
Łatwa w montażu kaseta wertykulująca pozwala 
zaoszczędzić czas i ograniczyć wysiłek. Podczas 
jednego przejazdu traktorem wykonujemy 
wertykulację i zbieramy powstałe resztki. 
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MAKSYMALNA WSZECHSTRONNOŚĆ, 
MINIMALNY WYSIŁEK
NAJBARDZIEJ SKUTECZNY NA ŚWIECIE
SYSTEM ZBIERANIA TRAWY TERAZ 
JESZCZE LEPSZY

Szczotka 
do zbierania trawy 

Wertykulator 

Twarda szczotka 
do zamiatania 

PGC + to znacznie więcej niż tylko kosz na trawę. Gama 
wymiennych kaset przekształci Twój traktor Ariens serii C 
lub B w całoroczną maszynę wielozadaniową. Utrzymanie 
ogrodu i powierzchni utwardzonych wokół domu jest teraz 
znacznie łatwiejsze.  Standardowym wyposażeniem kosza na 
trawę systemu PGC+ jest szczotka do zbierania trawy w 
czasie koszenia. Dodatkowym wyposażeniem jest kaseta do 
wertykulacji oraz  szczotka do zamiatania twardych  
powierzchni *.Wymienne kasety zostały zaprojektowane 
tak, aby oszczędzać czas i pieniądze. Nie trzeba odłączać 
pojemnika na trawę od traktora i  podłączać innego 
akcesorium. Po prostu zdejmij kosz, wyjmij bieżącą kasetę i 
załaduj następną a potem załóż kosz. Ten nowy system jest 
również opłacalny, ponieważ nie trzeba kupować każdej 
maszyny osobno.

*Szczotka do zamiatania powierzchni twardych będzie dostępna w 2020 roku.2020
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