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A Masterpiece
            in  B R I T I S H   E N G I N E E R I N G
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Повече от 80 години най-добрите грийнкипъри, озеленители и градинари в света избират SISIS, най-
доброто оборудване за поддръжка на тревни площи в света. Причината повече хора да се доверяват на 
SISIS е, че подобно на нашите клиенти, ние винаги сме отказвали да правим компромиси с качеството. 
Този ни ангажимент обяснява защо дори днес всяка част от всяка машина е проектирана и построена с 
гордост в Дербишър, Англия, включваща само най-добрите материали и сглобени от нашия екип от 
опитни инженери.

Продължаваме да инвестираме в съвременни съоръжения във фабриката ни в Дерби. Това включва 
проектиране и разработка, машини с висока производителност, съоръжения за обучение на персонал и 
клиенти, най-новите системи за контрол на производството с доказано ноу-хау за осигуряване на качество 
и сме постигнали  най-високите стандарти за обслужване, които определят разликата в SISIS.

В SISIS отдавна сме разбрали, че обслужването и следпродажбеното обслужване трябва да бъдат толкова 
превъзходни, колкото оборудването за клиентите, за да постигнат максимална производителност и първокласни 
резултати. Нашите дилъри и дистрибутори, както във Великобритания, така и в чужбина, са обучени да инсталират и 
поддържат всички продукти на SISIS, за да ви предоставят първокласно обслужване, където и да се намирате.

Добре дошли в нашия каталог. Надяваме се, че ще ви хареса да разгледате нашите продукти и ако накрая не 
сте сигурни какво прави нашите машини толкова различни, ви молим да опитате.

Ian Howard – Управляващ директор



Нашият екип работи по-усилено, за да предлага по-голяма подкрепа на повече клиенти през 
по-голямата част от времето - независимо дали са любители или професионални потребители. 
Ето защо ще видите нашите машини на най-добрите спортни терени, зелени площи и фини 
тревни поляни по света.

Върхово инженерство
          с уникално усещане ...
Репутацията ни на иноватори започва през 1932 г. и продължава от тогава. Чрез нашето 
непрекъснато развитие на най-модерните опитът ни спомага за начина, по който се подготвят 
и поддържат естествени и изкуствени тревни игрища.

В SISIS всеки детайл на дизайна има значение за ефективността. От иновациите в отрасъла, 
като патентования принцип на контра-ротация, разработен през 50-те години, до по-новата 
система Aer-Aid, която революционизира индустрията за озеленяване, можете да бъдете 
сигурни, че инженерните иновации са вложени във всяка машина на SISIS.
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Admired for innovation  t h e  W O R L D  O V E R
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Със сигурност може да се каже, че Андрю е футболният клуб за 
ръгби в Улвърхамптън. Той играе за клуба от дете, а 
собствените му деца следват стъпките му и в момента 
представляват отборите за юноши. Той също така управлява 
бара в клубната къща и когато не разлива напитки или не 
поръчва повече запаси, той се грижи за терена.

Андрю признава, че ролята му на началник е най-голямата му 
отговорност и със сигурност е роля, която той е приел на 
сериозно след назначаването си преди две години.

"Просто, целта ми тук е да подобря стандарта на терените и да 
се уверя, че те са възможно най-добрите", каза той. „В миналото 
ни се налагаше да отменяме много мачове, защото терените не 
са добре дренирани защото не сме разполагали с оборудване - 
но сега го имаме.“

Една от първите задачи на Андрю като отговорник за терена 
беше да се регистрира в инициативата „Грийнкипъри на RFU“, 
която предоставя лесен достъп и двупосочна комуникационна 
мрежа между RFU и грийнкипърите на ръгби игрища. Това е 
основният комуникационен канал за RFU за предоставяне на 
информация и съвети за озеленителите, а също така има 
специални предложения и изключителни предимства за 
членовете.

Членовете имат пряк канал за комуникация по въпросите на 
поддръжката на терена с ръководителя на Twickenham - Keith 
Kent и именно съветът на Keith подтикна Andrew да закупи 
SISIS Quadraplay.
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„Отидох на семинар чрез схемата„ Groundsmen Connected “и 
видях Кийт, който подчерта важността на аерацията. Кийт ми 
разказа много за мислите си относно основните изисквания за 
терена, това, което той чувстваше като най-добрия подход, а 
също и най-доброто оборудване за използване. Той ми каза, че 
според SISIS Quadraplay е най-добрият път напред за нас. "

Многофункционалната еднопроходна  SISIS Quadraplay 
включва монтирана рамка за до четири приспособления, като 
косачки, шипове, скарификатори, аератори и четки. 
Инструментите могат да бъдат монтирани на основната рамка 
във всякакъв ред и могат да се регулират независимо, за да се 
постигне желаният ефект. Компактен, здрав, универсален и с 
възможност за извършване на до четири операции 
едновременно - Quadraplay прави живота много по-лесен за 
много хора.

„Това е брилянтна част от комплекта - на нашия трактор имаме 
косилен апарат, който ни позволява максимално да намалим 
височината на тревата и след това използваме Quadraplay, за да 
завършим терена. Това има огромно значение за нашата 
аерация."

„Прави всичко, от което се нуждая и 
съм наистина доволен от това."

Andrew Brough – Главен грийнкипър –  
Wolverhampton Rugby Union Football Club

SISIS"Quadraplay" подсигурява 
подобрен терен за игра на 
Wolverhampton RUFC.
Андрю Броу, ръководител на футболния клуб на Улвърхамптън по ръгби твърди, че 
системата за поддръжка на SISIS - Quadraplay му е помогнала в личните му стремежи да 
подобри стандарта на спортният му терен.



Versatile Quadraplay 
signals improvements 
at Wolverhampton RUFC

„В крайна сметка с машината на SISIS се 
чувствам  уверен, че разполагам с наистина 
страхотно оборудване, което  ще подобри 
терена. "

Andrew Brough – Главен грийнкипър на  ръгби 
стадиона на Wolverhampton 

Универсалният SISIS "Quadraplay" подсигурява подобрения на Wolverhampton RUFC. 7

„Много харесвам ролера, която е чудесна за презентация. 
Прави всичко, от което се нуждая, и наистина съм доволен 
от него. Мисля, че повечето клубове по ръгби биха могли 
да се справят с 
"Quadraplay", защото това би направило техните игрища 
много по-добри. Не се е налагало да анулираме нито една 
мач, откакто я използваме. "

Като част от пакета Андрю закупи и SISIS "Multitiner - 
аератор" за монтаж на трактор. Въз основа на опита си от 
използването на двете нови машини по-късно той закупи 
и SISIS "Variseeder" - сеялка за монтаж на трактор и той 
разкри плановете си как ще ги използва.

„Ще използвам Multitiner, за да надупча терена и след 
това, ще можем да запълним дупките с пясък. След това 
ще преминем по терените и ще разпръснем целия този 
хубав пясък по терена, като подсигурим по-добър 
дренаж и ще се отървем от всички тези дупки и 
неравности. "

„Полетата са малко "оплешивели" в момента и искам да 
присея отново терените, така че ще използвам 
"Variseeder", за да съм сигурен, че имаме повече семена 
в почвата. Надяваме се, че с повече трева в земята 
терените ще се поправят малко по-бързо и ще бъдат 
готови навреме за новия сезон. "



Ръчноводим скарификатор

Rotorake MK5

Лесен за използване скарификатор 
за максимален контрол на 
сплъстяването и отстраняване му
Самоходните скарификатори на SISIS използват контра въртящи се ролки за максимална 
производителност, идеални за фини настилки.

Стадиони / крикет / крокет / тенис Голф Тревни
 площи

Local 
Authority & 
Contractors
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Лек и лесен за маневриране, този 
скарификатор е специално проектиран, за 
да позволи широка гама от сменяеми ролки 
да се използват при целогодишната 
поддръжка. Максималният контрол и 
отстраняване на сухата трева помага за 
намаляване на риска от заболяване, 
насърчава растежа на тревата за 
„истинската“ игрална повърхност.

Уникални черти:
• Контра въртящи се  ролери със специално проектирани 

остриета с върхове за чисто и постоянно изпълнение

• Бърза смяна на макари за контрол и отстраняване на 
сплъстяванията и други основни задачи по поддръжка 
на тревата

• Удобни за потребителя датчици за присъствие на 
оператора, за максималната му безопасност

• Микро контрол за регулиране на дълбочината, 
разположен на дръжката за лесно използване

• Включено независимо задвижване на колелата и 
барабана за безпроблемно представяне

• Гладките гуми и диференциалът осигуряват лекота на 
завиване с минимално въздействие върху терена.

МОДЕЛ: 

Код: 

СКАРИФИКАТОР 
MK5 POWER UNIT

FS1052

Работна ширина: 500mm (20”)

Двигател: GX160 Honda Engine

За подробности относно барабаните отидете на страница 11.

ПЪЛНА СПЕЦИФИКАЦИЯ, НАЛИЧНА НА www.sisis.com

Посока на движение
Посока на

въртене

Почвен слой
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SISIS Принцип на контра - въртене:
Принципът Rotorake включва поредица от ножове, въртящи се с висока 
скорост в посока, обратна на движението на машината. Следователно 
остриетата режат нагоре, като непрекъснато премахват тревните стръкове от 
повърхността, вместо да ги затъпкват в повърхността на тревната площ. 
Това също така гарантира постоянен контакт със земята и се поддържа 
еднаква работна дълбочина.

Посетете www.sisis.com, за да видите MK5 и 600HD в действие
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Тежък скарификатор 
и линеен аератор, 
препоръчани от 
професионалистите

Игрища / Крокет / Тенис Крикет Голф Тревни 
площи

Local  
Authority & 
Contractors

Този професионален скарификатор е 
еднакво ефективен и при редовна 
рутинна употреба с плитка настройка 
или по-дълбока настройка при 
необходимост. Също така допринася за 
подобряване на аерацията и 
премахване на уплътняването чрез 
изрязване на чисти, непрекъснати 
процепи, за да подпомогне 
абсорбирането на вода и въздух.

Уникални характеристики:
• Контра въртящи се макари със специално 

проектирани остриета с върхове за чисто и постоянно 
изпълнение

• Бърза смяна на макари за контрол и отстраняване на 
сплъстяванията и други основни задачи по 
поддръжка на тревата

• Удобни за потребителя датчици за присъствие на 
оператора, за максималната му безопасност

• 6 скорости напред за ефективност при различни 
условия и дълбочина

• Задна предавка за маневреност

• • Включва независимо задвижване на колелата и 
барабана

МОДЕЛ: ROTORAKE 600HD

Код: FS1246

Работна ширина 600mm (24”)

Двигател: Honda GX390

Работна дълбочина:  30mm – с опция да 
отидете по-дълбоко

За подробности относно барабаните отидете на страница 11.

НАЛИЧНА ПЪЛНА СПЕЦИФИКАЦИЯ на www.sisis.com
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Ръчноводим скарификатор

Rotorake 600HD



Rotorake лесни за смяна барабани
Барабан MK5 600HD

1mm лека скарифицираща макара FS1098 n/a

1 мм сменяеми, устойчиви на износване остриета с волфрамов 
връх (12 мм разстояние). За целогодишна употреба.

1mm лека скарифицираща макара n/a FS1156

1 мм сменяеми, устойчиви на износване остриета с волфрамов 
връх (12 мм разстояние). За целогодишна употреба.

1.6mm макара за скарифициране / отстраняване на сплъстявания FS1093 n/a

1.6 mm сменяеми, устойчиви на износване остриета с волфрамов 
връх (20 mm разстояние) Идеален за употреба преди и след 
игралния сезон.
2mm макара за скарифициране / отстраняване на сплъстявания n/a FS1155

2 mm сменяеми, устойчиви на износване остриета с волфрамов връх 
(24 mm разстояние) Идеален за употреба преди и след игралния сезон.

2mm скарифицираща / режеща макара n/a FS1253

2 mm сменяеми, устойчиви на износване остриета с волфрамов връх 
(24 mm разстояние) Идеален за употреба преди и след игралния сезон.

Вертикътър / отстраняване на сплъстявания FS1095 n/a

Заточени офсетни триъгълни остриета (6 мм разстояние), редовна 
употреба през игралния сезон за контрол на плевелите и 
подобряване на скоростта на растеж .

Вертикътър FS1200 FS1252

Заточени офсетни триъгълни остриета (12 мм разстояние), редовна 
употреба през игралния сезон за контрол на плевелите и 
подобряване на скоростта на растеж .

Четка FS1088 FS1157

Използва се през цялата година за събиране на отпадъци и почистване. 
Използва се и преди косене за изправяне на треви и подобряване на 
качеството на косене.
Плътна / синтетична четка FS1090 FS1275

Използва се през цялата година за събиране на отпадъци и почистване. 
Използва се и преди косене за изправяне на треви и подобряване на 
качеството на косене.
Перфоратор / Аератор FS1113 FS1158

Осигурява бърза и ефективна аерация на повърхността. Използваният 
по време на игралния сезон позволява проникване на въздух, вода и тор 
до корените.
Faze-Mo макара n/a FS1159

Тежка макара, използвана за отстраняване на нежелани 
повърхностни вещества като слама и плевели и изравняване на 
повърхността.
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* Моля, обърнете внимание, че са налични барабани за Rotorake 450, Autorake Mk4 и Trio Rotorake -
моля, свържете се с офиса на +359889954781 или най-близкия ви дилър.



Футбол / Хокей / Ръгби Крикет / Тенис Голф Тревни
площи

Local 
Authority & 
Contractors

Прикачен скарификатор за компактни трактори

Rotorake TM1000

Комбиниран скарификатор 
и линеен аератор за 
професионална употреба
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Контра въртяща се макара, осигуряваща отлично представяне

Лесна за използване 
система с ръчни 
накрайници

Контейнер с голям капацитет, опция 
хидравличен пакет за изсипване

МОДЕЛ: ROTORAKE TM1000

Код: FS1258

Работна ширина: 1000mm (40”)

Преп. мощност трактор 18-20hp минимум
Работна дълбочина 50mm (2”) максимум 

(със скарификатор)

Включва кутия за събиране.
За подробности относно барабаните вижте по-долу.

ПЪЛНА СПЕЦИФИКАЦИЯ, НАЛИЧНА НА www.sisis.com

Специално проектиран агрегат, монтиран 
на трактор, с избор от четири сменяеми 
барабана за да подпомогне отстраняването 
и контрола на сплъстяване и да помогне за 
намаляване на заблатяването, чрез 
подобряване на проникването на водата в 
кореновата система. Включват контра 
въртяща се макара за чисто последователно 
изпълнение с избор от различни остриета, 
предназначени за ключови задачи.

Теглото на контейнера и материала се носи от 
основната рамка на предния валяк и 
независимо от макарата, така че когато се 
използва допълнителното тегло не 
принуждава макарата да прониква по-дълбоко 
от зададеното.

Уникални характеристики:
• Плаващ блок, който следва контурите на земята

• Бърза обработка на терените
• Сменяеми барабани и опционално променливо разстояние 

позволяват да се извършват ключови задачи като 
скарифициране, линейна аерация, вертикално нарязване и 
четка

• Система за бързо освобождаване на макарите
• Настройка на работната дълбочина без инструменти за бързо 

и лесно регулиране
• Контра въртящите се макари осигуряват чист и непрекъснат 

жлеб
• • Стандартно "CAT 1" 3-точкова навесна с-ма за бърз монтаж 

на трактор

• По избор - хидравличен комплект разтоварване

Rotorake лесни за смяна барабани
Барабани

1mm лек валяк за скарификация/
вертикулация

FS1260

1 mm сменяеми, устойчиви на 
износване остриета с волфрамов връх. 
Може да се използва през целия сезон.

2mm валяк за скарифициране   FS1259

2 мм сменяеми, устойчиви на износване остриета 
с волфрамов връх. Идеален за обновяване преди 
и след игровият сезона.

3mm валяк за скарифициране   FS1261

3 мм сменяеми, устойчиви на износване остриета 
с волфрамов връх. Идеален за обновяване преди 
и след игровият сезона.

Барабани

Четка FS1263

Използва се през цялата година за събиране 
на отпадъци и почистване. Използва се и 
преди косене за изправяне на треви и 
подобряване на качеството на косене.

Faze-Mo валяк FS1262

Агресивно отстраняване на 
тревният слой и изравняване на 
повърхността в края на сезона.

Допълнителни екстри 
Комплект хидравлика FS1061

13Посетете www.sisis.com, за да видите Rotorake TM1000 в действие



Отблизо остриета

Навесен скарификатор за компактни трактори

Veemo MK2
Максимално отстраняване на 
сплъстяването с минимално нарушаване 
на повърхността - предназначен за големи 
площи

Футбол / Хокей / Ръгби Крикет Голф Local 
Authority & 
Contractors

14



Микро-регулатори за настройка на дълбочината

Директно задвижване 
на вала на барабана 
чрез хидр. двигател

Остриета тип "кука" с волфрамов 
връх за издръжливост

Интегриран мощен  
маслоохладител

Специално проектиран, тройно монтиран 
хидравличен скарификатор, използващ 
здрави режещи остриета за максимално 
отстраняване на сплъстяването и 
минимални смущения на почвата.

Трите независими плаващи глави следват 
внимателно контурите на земята без 
задълбаване.

Дълбочината на рязане е постоянно 
променлива посредством заключващ микро-
регулатор на всяка единица. Предлагаме 
избор от 1 или 2 мм остриета с волфрамов 
връх, за да се покрият изискванията за 
скарификация и вертикално нарязване.

Уникални характеристики:

• 3 независими плаващи единици, монтирани на шаси с 
опорни колела, за да следват контурите на земята

• Ефективна хидравлична система с голям резервоар

• Директно задвижване от хидромотора към всеки блок за 
максимално предаване на мощността без ремъци

• Настройка на дълбочината без инструмент чрез микро-
контрол на всеки блок за бързо и лесно регулиране

• Стандартно CAT.1, 3-точкова навесна система за бърз 
монтаж на трактор

• Вграден мощен охладител за всякакви климатични условия

• Бързо действие за пестене на време и пари

МОДЕЛ: VEEMO MK2  
INCLUDING OIL 
COOLER

Код: FS1014

Работна ширина: 2000mm (80”)

Мощност трактор: 30hp минимум
Включва валяк с 2 мм  остриета тип "кука" с волфрамов връх.

ПЪЛНА СПЕЦИФИКАЦИЯ, НАЛИЧНА НА www.sisis.com

Предлага се и с циркулярен нож при поискване

МОДЕЛ: VEEMO MK2  
WITHOUT OIL 
COOLER

Код: FS1255

Работна ширина: 2000mm (80”)

Мощност трактор: 30hp минимум
Включва валяк с 2 мм  остриета тип "кука" с волфрамов връх.

ПЪЛНА СПЕЦИФИКАЦИЯ, НАЛИЧНА НА www.sisis.com

Предлага се и с циркулярен нож при поискване

15Посетете www.sisis.com, за да видите Veemo MK2 в действие
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Ръчноводими аератори
Помага да се поддържа 
тревата в перфектно 
състояние
От пионерите на техниката за аерация.

Изображението показва модела Dart

Игрища / Крокет / Тенис ГолфКрикет Тревни
площи

Local 
Authority & 
Contractors

16



Удобни за оператора и лесни за 
маневриране вертикални и барабанни 
аератори. Тези машини са идеални за 
намаляване на уплътняването на почвата, 
пропускане на вода и кислород до зоната 
на корените, подобряване на дренажа и 
подпомагане на почвата да стане 
устойчива на суша. Сменяемите зъбци 
позволяват редовно да се извършват

различни дейности по аерация с минимални 
почвени наранявания. Идеален за ползване 
по време на и извън сезона.

Уникални характеристики:
• Вертикално проникване и изтегляне за минимални 

смущения на почвата

• ‘ Easy lift system’ за лесно маневриране и движение

• Избор на взаимозаменяеми зъби

Dart Supaturfman

DART ЗЪБЦИ
Зъбци* (комплект 8 бр.)
100mm твърд зъб SETX8-D6728

100mm шишове SETX8-F34257

100mm кухи зъбци SETX8-D2107

100mm плоски зъбци SETX8-D2109

100 x 10mm hollow tine SETX8-F36447 
Опционално Swath Board FS1117

SUPATURFMAN ЗЪБЦИ
Q/R зъбци* (комплект 32 бр.) 
100mm твърд зъб SETX32-F34682

100mm шишове SETX32-F35079

100mm кухи зъбци SETX32-F34984

100mm плоски зъбци SETX32-F35078

114 x 10mm Jumbo кухи зъбци 
SETX32-F35077

* Вижте страница 42 за избор на зъбци

МОДЕЛ: DART

Код: FS1231

Действие: Вертикално

Работна ширина: 400mm (16”)

Работна дълбочина: 100mm (4”)

Двигател: Honda GX160

Захранващ блок без зъбци.

НАЛИЧНА ПЪЛНА СПЕЦИФИКАЦИЯ на www.sisis.com

МОДЕЛ: SUPATURFMAN

Код: FS0637

Действие: Барабанно

Работна ширина: 400mm (16”)

Работна дълбочина: 100mm (4”)

Двигател: Honda GX160

Захранващ блок без зъбци.

НАЛИЧНА ПЪЛНА СПЕЦИФИКАЦИЯ на www.sisis.com

Допълнителни

0,9 м приставка Вертикътър 
FS0312

17Посетете www.sisis.com, за да видите пешеходните аератори в действие



Изображението показва Javerin Aer-Aid в комплект със заден валяк

Футбол / Хокей / Ръгби Крикет Голф Local 
Authority & 
Contractors

18

Навесни аератори за компактни трактори

Javelin и Javelin Aer-Aid 1500

Аерация с 
качествена разлика



Бърза настройка на 
дълбочината на зъбите 
с едно лостче за лесно 
регулиране

Машините SISIS Javelin и Javelin 
Aer-Aid са специално проектирани 
аератори с вертикално действие, 
монтирани на трактор за работа

както на фини, така и на неурбанизирани 
площи.

Машините могат да се използват 
целогодишно поради големия избор на 
зъбци, които помагат за разбиване на 
уплътненията, позволявайки на водата, 
въздуха и хранителните вещества да 
проникнат в зоната на корените. 
Постоянното използване помага да се получи 
повърхност, която е по-малко засегната от 
неблагоприятните атмосферни условия, 
оставяйки минимални смущения.

Системата Aer-Aid инжектира въздух 
директно в кореновата зона, ускорявайки 
процеса на аерация, движейки въздуха 
равномерно през кореновата зона за пълна 
аерация - не само там, където зъбите са 
проникнали.

Задействащият механизъм на гърбицата 
гарантира, че въздухът винаги се изхвърля 
в "долната мъртва точ-
ка" на проникването
позволяващо прециз-
но да бъдат насочени 
въздушните струи.

Допълнителни екстри
Специални зъби* (комплект от 10 бр.) 
127 x 10mm ‘air tines’  SETX10-F36948

127 x 10mm ‘non air tines’ SETX10-F36949

Допълнителни фиксатори за трева FS1009

Допълнителни зъбци* (20 или 30 бр.
127mm плътни зъбци  20 бр. SETX20-F31730 

 30 бр. SETX30-F31730

127x7mm кръгли зъбци  20 бр. SETX20-F33965 
 30 бр. SETX30-F33965

127x16mm кухи зъбци  20 бр. SETX20-F31277 
 30 бр. SETX30-F31277

SETX20-F35967 114mm Jumbo кухи зъби 20 бр. 
30 бр. SETX30-F35967

100x12.5mm кухи зъбци  20 бр. SETX20-F36447 
 30 бр. SETX30-F36447

* Вижте страница 42 за избор на зъбци

МОДЕЛ: JAVELIN AER-AID 

Код: FS1066

Действие: Вертикално Air Injection

Работна ширина: 1500mm (60”)

Работна дълбочина: 127mm (5”)

Мощност трактор: 30hp минимум.

Включва комплект от 10 кухи / плътни зъби и заден валяк 

ПЪЛНА СПЕЦИФИКАЦИЯ, НАЛИЧНА НА www.sisis.com

МОДЕЛ: JAVELIN

Код: FS1256

Действие: Вертикално

Работна ширина: 1500mm (60”)

Работна дълбочина: 127mm (5”)

Мощност трактор: 30hp минимум

Включва комплект от 10 кухи / плътни зъби и заден валяк 

ПЪЛНА СПЕЦИФИКАЦИЯ, НАЛИЧНА НА www.sisis.com

„Глътка свеж въздух“

Уникални характеристики:
• Бърза скорост напред за отлична производителност
• Ниски нива на шум при работа
• Когато работите на разстояние 75 мм (3 ”), въздухът се 

вкарва със скорост 88 литра в минута
• Зъбите за впръскване на въздух са специално 

проектирани да използват максимално наличния въздух 
от компресора, който е чист и с постоянна скорост

• Необходима е минимална поддръжка с капсулираните 
лагери и липсата на нужда от смазване

Ползи от работата със 
системата Aer-Aid:
• Намалява значително уплътняването 

на повърхността и почвата
• Повишени нива на инфилтрация на 

вода
• Премахва проблемите, свързани с 

почвата
• Подобрява развитието на корените
• Помага за ограничаване на щетите за 

тревата, причинени от болести и 
вредители

19Посетете www.sisis.com, за да видите Javelin или Javelin Aer-Aid в действие



Навесни аератори за компактни трактори

Мултиперфоратори

Помага за възстановяването 
и поддръжката на спортни 
терени през цялата година

Изображението показва Multitiner 1.8m

Футбол / Хокей / Ръгби Крикет Голф Local  
Authority & 
Contractors

20



21Посетете www.sisis.com, за да видите Multitiner или Rolaspike в действие

С опростен дизайн и лесна поддръжка, 
"Multitiners" са прикачни барабанни 
аератори за употреба върху фини настилки 
и спортни площадки и са много подходящи 
за извършване на редица аериращи 
операции посредством  плътни, кръгли 
или кухи зъбци . Бързи и ефективни, тези 
аератори ще оставят минимални 
повърхностни следи.

Уникални характеристики:
• Избор от сменяеми зъби за различни методи на аерация

• Бързо освобождаващ се предпазен капак

• Бързо сменящи се зъбци без инструменти

• Задни пружинно натоварени валяци, за копиране на 
терена (само версия 1.2)

• Голям заден валяк под налягане, който може да се 
използва за допълнителна тежест при тежки условия 
(само версия 1.8)

• Барабани с независимо окачване

• 3-точково свързване за използване на повечето 
компактни трактори

MULTITINER 1.2

Опционално зъбци* –  96бр. 
100mm плътни зъбци  SETX96-D6728

100mm плоски зъбци SETX96-D2109

76mm кухи зъбци SETX96-D2048

115mm Jumbo кухи зъбци  SETX96-F35967

67mm кръгли зъбци SETX96-D2047

MULTITINER 1.8

Опционално зъбци* –  120 бр.
100mm плътни зъбци SETX120-D6728

100mm плоски зъбци SETX120-D2109

76mm кухи зъбци SETX120-D2048

115mm Jumbo кухи зъбци SETX120-F35967

67mm кръгли зъбци SETX120-D2047

* Вижте страница 42 за избор на зъбци

МОДЕЛ: MULTITINER 1.2 MULTITINER 1.8

Код: FS0546  FS1179

Действие: Drum type Drum type

Работна ширна: 1200mm (48”) 1800mm (72”)

Макс. работна 100mm (4”) 100mm (4”) 
дълбочина: 

Мощн. трактор: 20hp 35hp минимум минимум

Уредът включва ролки, но не и зъби

ПЪЛНА СПЕЦИФИКАЦИЯ, НАЛИЧНА НА www.sisis.com

Rolaspike е монтиран на трактор валяк с 
шипове, който е идеален за повърхностна 
аерация, подпомагаща абсорбирането на 
вода, въздух и хранителни вещества от 
тревната площ. Също така е полезен за 
подготовка на площите при присяване 
тревата преди полагане на семената.

Rolaspike (изисква единична рамка)

Код: FS1271 FS1169 FS1267
Действие: Sarel Type Sarel Type Sarel Type

Работна ширина: 1200mm 1800mm 2400mm
(48”) (72”) (96”)

Макс. раб. дълбочина 50mm (2 50mm (2”) 50mm (2”)

Мощност трактор 18hp 18hp 18hp
минимум минимум  минимум 

Опционално
Единична рамка FS0870

ПЪЛНА СПЕЦИФИКАЦИЯ, НАЛИЧНА НА www.sisis.com

ROLASPIKE УНИКАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Може да се монтира на комбинирани рамки SISIS 

Singleplay, Twinplay, Tri-play или Quadraplay за лесно 
закрепване към всеки трактор.
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Ръчноводими кътъри

Autoslit

Лесна за използване машина за рязане с 
минимална повърхностна маркировка

Игрища / Крокет / ТенисФутбол / Хокей / Ръгби Голф Тревни
площи

Local  
Authority & 
Contractors

22



Специално разработен кътър, който е 
подходящ за обработване на фини или 
урбанизирани тревни площи, като помага 
за намаляване на уплътняването и 
просмукването на повърхностните води.

Дълбокото чисто разрязване през тревната 
площ и зоната на корена, оставя тънък 
процеп през тревната площ с минимални 
повърхностни нарушения.

Тези процепи насърчават силен, 
здравословен растеж на корените на 
тревните растения, подобрявайки 
устойчивостта към условията на суша и 
подпомага по-бързото възстановяване след 
повреди от играта.

Лесен за използване, Autoslit включва 
заден изглаждащ валяк и използва лостова 
система за изваждане на машината от 
работен режим.

Уникални характеристики:
• Избор от сменяеми зъбци за цепене в съответствие с 

различните условия на почвата

• Ъгълът на срязване и спиралната конструкция на вала 
спомагат за проникването, осигурявайки максимално 
подземно обработване с минимално нарушаване на 
повърхността

• Ламелите имат широк ръб, за да намалят последствията 
от дейности в меки или неравни почви

• Предпазителят бързо се сваля за лесна смяна на зъбците

• За по-лесна употреба и за спазване на разпоредбите на 
ЕС, патентованата конструкция използва конзолна 
система за повдигане на машината при престой

• Включва заден изглаждащ валяк

• Фино заточени зъбци за трева  са включени стандартно

Гладки задни валяци за плавно придвижване и идеален 
завършек на работният процес

Конзолна система за изваждане на машината от работа

Ергономични контролни прибори

МОДЕЛ: AUTOSLIT

Код: FS0819

Работна ширина: 900mm (36”)

Работна дълбочина: 150mm (6”)

Двигател: Honda GX160

ЗЪБЦИ ПО ИЗБОР *
Опционално (24 бр. комплект) 
152mm тежък режим / външно поле D7493

152mm заточени за фина трева D6951

* Вижте страница 42 за избор на зъбци

ПЪЛНА СПЕЦИФИКАЦИЯ, НАЛИЧНА НА www.sisis.com

23Посетете www.sisis.com, за да видите Autoslit в действие



Навесни кътъри за компактни трактори

Оптимална аерация за
перфектна трева
Дълбоко нарязващите аератори работят ... с минимални 
повърхностни смущения за перфектна визия.

Изображението показва 1,8 м Maxislit

Футбол / Хокей / Ръгби Крикет Голф Local  
Authority & 
Contractors

24



Създадени, за широка гама от трактори, 
кътъри за урбанизирани и фини тревни 
настилки.

Различните работни ширини и различните 
максимални дълбочини позволяват да бъде 
избран модел, който да отговаря на всеки 
трактор и повечето приложения.

Тези машини са с опростен дизайн и лесна 
поддръжка. Тънките им остри остриета 
прорязват тревната и кореновата зона, 
оставяйки само процеп на повърхността, но 
осигурявайки дълбоко оптимално 
въздействие в почвата.

Редовното нарязване насърчава силния, 
здравословен растеж на корените на 
тревните растения, подобрявайки 
издръжливостта на суша и насърчавайки по-
бързото възстановяване след повреди по 
време на играта.

Уникални характеристики:
• Избор на сменяеми режещи зъбци, които отговарят на 

различни почвени условия (само версии Multislit)
• Режещият ъгъл на зъбците и спиралната конструкция на 

вала спомагат за проникването, давайки максимално 
подземно обработване с минимално повърхностно 
въздействие

• Ламелите имат широк ръб, за да намалят последствията 
от дейности в меки или неравни почви

• Валяци част от станд. оборудване на всички модели

• Здрави нечупливи стоманени зъбци

MULTISLIT Допълнителни зъбци*

Комплект 32 бр. за 1200 
Комплект 40 бр. за 1500

152mm заточени зъбци за фини треви D7493

152mm заточени зъбци за фини треви D6951

203mm заточени зъбци за фини треви D6998

* Вижте страница 42 за избор на зъбци
ПЪЛНА СПЕЦИФИКАЦИЯ, НАЛИЧНА НА www.sisis.com

МОДЕЛ: MULTISLIT 1200 MULTISLIT 1500 MAXISLIT MEGASLIT 
Код: FS1233  FS1234  FS0634 FS0717

Работна ширина: 1200mm (1.2m 48”) 1500mm (1.5m 60”) 1800mm (1.8m 72”) 2500mm (2.5m 100”)

Работна дълбочина: 15,2 см. или 20,3 см. 15,2 см. или 20,3 см. 17,8 см. или 22,9 см. 22,9 см. или 30,5 см. 

Мощност трактор:   15-25hp 15-25hp 25-35hp 40hp

Включва: Комплект 152mm Комплект 152mm Комплект  Комплект 
заточени зъбци за фини
 треви + тава за тежести

заточени зъбци за фини 
треви + тава за тежести

подсилени зъбци * подсилени зъбци *
(F34842) (F35602)

Модел Multislit

Модел Megaslit

Модел Maxislit

25Посетете www.sisis.com, за да видите дълбоките цепки в действие



Комбинирани рамки за инвентар

Изпълнение, на което можете да 
разчитате
Разнообразно оборудване за поддръжка, на което се доверяват озеленители 
професионалисти  за различни приложения.

Изображението показва рамка Quadraplay с четири приспособления

Футбол / Хокей / Ръгби Крикет Голф Local  
Authority & 
Contractors

26



РАМКИ ЗА ИНВЕНТАР
Многофункционална система за монтаж на 
прикачен инвентар самостоятелно или в 
комбинация за работа на естествени и 
изкуствени тревни терени. Могат да се 
извършват до четири операции 
едновременно с тази проста и гъвкава 
система. Всички уреди са напълно

взаимозаменяеми и независимо 
регулируеми, за постигане на желания 
ефект и могат да бъдат изключени от 
употреба, когато не са необходими.
Монтира се на всеки трактор с 3-точкова 
навесна система и автомобили с подходяща 
рамка.

Прикачна рамка с удължаващи се рамена, 
подходяща за 2 инвентара

Единична рамка, подходяща за 1 инвентар

МОДЕЛ: SINGLEPLAY COMPLETE FRAME 
Код:  FS0870

Тройна рамка, подходяща за 3 инвентара

МОДЕЛ: TRI-PLAY COMPLETE FRAME 
Код:  FS1236

ЕДИНИЧНА ПРИКАЧНА РАМКА – 
РЪЧНО ПОВДИГАНЕ
Код: FS1118

ЕДИНИЧНА ПРИКАЧНА РАМКА – 
ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПОВДИГАНЕ
Code: FS1238

TWIN IMPLEMENT EXTENSION ARMS 
Код:  FS1123

За подробности относно машините отидете на 28 стр.

ПЪЛНА СПЕЦИФИКАЦИЯ, НАЛИЧНА НА www.sisis.com

Четворна рамка, подходяща за 4 инвентара

МОДЕЛ: QUADRAPLAY COMPLETE FRAME 
Код:  FS0758

Двойна рамка, подходяща за 2 инвентара

Модел: TWINPLAY COMPLETE FRAME 
Код:  FS1237

ПРИКАЧНИ РАМКИ ЗА ИНВЕНТАР 
Идеална за теглене от компактни 
трактори, когато нямат навесна система. 
Рамката може да носи един или два 
инвентара, като се използват 
опционалните удължаващи се рамена.

27
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* Подходящ за поддръжка на синтетични повърхности - моля, свържете се със SISIS за копие на брошурата за синтетични продукти на SISIS.
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Лесно закрепващи се комбинирани инвентари
ИНВЕНТАР 1.2m 1.8m 2.4m

Верти-кътър FS1162 n/a n/a

Премахва уплътняването, като подобрява абсорбирането на вода, въздух и хранителни 
вещества в зоната на корена с минимално нарушаване на повърхността. Идеален за 
подготовка на терените преди и в края на сезона (само за прикачни рамки)

Спайк-кътър FS0561 FS0764 FS0774

Бърз метод за повърхностна аерация, позволяващ на въздуха и водата да 
проникнат в кореновата зона. Идеален за използване по време на игралния 
сезон и преди внасяне на торове и напояване.

Роторен перфоратор FS1271 FS1169 FS1267

Идеален за повърхностна аерация по време на игралния сезон, доставящ вода 
и въздух в кореновата зона и интегриращ тор в повърхността. Също така 
полезно като част от подготовката на терена за присяване на трева.

Права четка FS0865B FS0765B FS0775B

Използва се за изправяне на тревата, премахване на излишната роса, подобряване 
на визията и почистване. Идеален за естествена  и изкуствена трева. 
* Вижте бележката под таблицата

Зиг-заг четка n/a FS0869B FS0516B

Ъгловите секции на четките увеличават интензивността на почистване. 
Идеален за премахване на роса, изправяне на треви, работа с подхранване и 
подобряване на визията. Идеален за естествена и изкуствена трева.

* Вижте бележката под таблицата

Флексикомб FS1163 FS1134 FS1277

Идеален за изправяне на треви и подреждане, лесно регулируемата 
напречна греда увеличава или намалява интензивността на въздействие. 
* Вижте бележката под таблицата

1.3m wide

Междинно гребло FS1270 FS0759 FS1268

Зъбчета с диаметър 4 мм. Идеално за редовна употреба върху 
изкуствени повърхности, чакълести пътеки и писти за бягане.

Подсилено гребло FS1269 FS0760 FS1266

Зъби с диаметър 5,5 мм. Идеален за уплътнени изкуствени 
повърхности, чакълести пътеки и писти за бягане.

Гребло с пружинни зъби FS1148 FS0761 FS0771

Пружинни зъби с диаметър 7 мм за поддържка и разрохкване. Идеален за изправяне на треви, за 
да се подобри представянето и да се премахнат отпадъците, полезно за създаване на повърхностен 
слой върху износени участъци. Подходящ и за използване върху изкуствени повърхности.

* Вижте бележката под таблицата

Гребло за фина подготовка FS1272 FS1075 FS1076

Пружинни зъби с диаметър 5 мм за поддържка и разрохкване. Идеален за изправяне на треви, за 
да се подобри представянето и да се премахнат отпадъците, полезно за създаване на повърхностен 
слой върху износени участъци. Подходящ и за използване върху изкуствени повърхности.

* Вижте бележката под таблицата

Изравняваща рамка n/a FS0762 FS0772

Идеален за изравняване и степенуване на изкуствени повърхности.

Валяк FS0863 FS0763 FS0773

Идеален за леко валиране на всички повърхности за подобряване на 
представянето. Използва се върху естествена и изкуствена трева.

Грейдер плоча n/a FS1110 FS1109

Идеален за изравняване на всякакви повърхности на пясъчна основа, 
оставяйки леко уплътнено полирано покритие.

2m дължина



Популярни Комбинации

QUADRAPLAY + СПАЙК-КЪТЪР +  ГРЕБЛО ЗА 
ФИНА ПОДГОТОВКА + ВАЛЯК+ ЧЕТКА

TWINPLAY + ЗИГ ЗАГ ЧЕТКА + ЧЕТКА

SINGLEPLAY + СПАЙК-КЪТЪР

QUADRAPLAY + ГРЕБЛО ЗА ФИНА ПОДГОТОВКА + 
СРЕДНО ГРЕБЛО + ГРЕЙДЕР

TWINPLAY + СПАЙК-КЪТЪР + ЧЕТКА

Идеално за: Писти за надбягванеИдеално за: Футбол/Хокей/Ръгби                   Крикет

Идеален за: Футбол / Ръгби Голф Идеален за: Футбол / Ръгби Голф

Идеален за: Голф

29Посетете www.sisis.com, за да видите действието на комбинираните прикачни рамки



Навесни сеялки за компактни трактори

Variseeder 1300

Високо качество на изработка, 
ефективност и минимална поддръжка

КрикетФутбол / Хокей / Ръгби Голф Local  
Authority & 
Contractors

Стандартна CAT 1, 3-точкова връзка за лесно монтиране на всеки трактор
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Компактна и универсална сеялка за 
монтаж на трактор, идеална за 
поддръжка и основни дейности.

Валякът с шипове подготвя семенното 
легло, като създава хиляди малки „саксии 
за растения“, за да създадете  идеалната 
повърхност за играта. Променливите 
сеитбени норми и опциите на валяците за 
изхвърляне позволяват да се засяват 
различни сортове семена в почвата.

Уникални характеристики:

• Скоростта на посяване е променлива и се настройва 
лесно и точно от "Zero max box"- регулатор

• Бърз темп на работа

• Присяване на терена, без изваждането му от употреба

• Валяк с шипове - създава легла за семената

• Лесна поддръжка със слабо износващи се части

• Интегрирана шина за тежести

• Стандартна CAT 1, 3-точкова връзка за лесно 
монтиране на всеки трактор

• Може да се адаптира за използване с най-често 
срещаните силови агрегати за работа на голф и 
спортни площадки

Регулатор на сеитбената норма

Валяк с шипове за минимално нарушаване на 
повърхността и създаване на „легла за семената“

Набразден валяк за изхвърляне - два варианта опционално, 
райграс / ливадна

Транспортна количка - количка за съхранение за лесно 
придвижване в навеса / работилницата

МОДЕЛ: VARISEEDER 1300

Код: FS1056 FS1245

Окомплектовка: Стандартен 
изхвърлящ валяк

Ултра фин валяк 
за изхвърляне

Работна ширина: 1300mm (52”) 1300mm (52”)

ПЪЛНА СПЕЦИФИКАЦИЯ, НАЛИЧНА НА www.sisis.com

Допълнителни екстри
Ултра фин валяк за изхвърляне (за pure bent seed only) 
Код:          FS1059

Стандартен изхвърлящ валяк (за rye grass/fescue)

Код: FS1057

31Посетете www.sisis.com, за да видите Variseeder в действие



Навесни метачни машини

Подобрете естетичният вид 
на вашият спортен терен
Метачки, специално проектирани за големи площи.

Изображението показва Litamina 1200

Футбол / Хокей / Ръгби Крикет Голф Local  
Authority & 
Contractors
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Събирането и отстраняването на 
повърхностни отпадъци е важна част от 
всяка програма за поддръжка. Независимо 
дали става въпрос за скарифициране или 
аерация на сърцевината или просто 
събиране на листа, процесът трябва да се 
извърши, без да се уврежда тревната площ.
Идеални за фини или външни настилки, 
гамата от лесно регулируеми прикачни 
машини за почистване има спираловидно 
проектирани четки, които събират 
остатъците в бункери с голям капацитет, 
следвайки контурите на земята.

Уникални характеристики:

• Събира широка гама от отпадъци, включително листа, 
борови иглички, трева, слама и други

• Спирална четка за по-ефективно събиране

• Идеално копира релефа на терена

• Регулиране на четката без нужда от инструменти

• Поцинкован бункер за дълъг живот

• Бункер с голям капацитет
• Стандартно CAT 1 - 3 точково захващане за лесно 

свързване към трактор

МОДЕЛ: LITAMINA 1200 LITAMINA 1500 LITAMISA 1800 
Код: FS1070  FS1047  FS0428

Работна ширина: 1200mm (48”) 1500mm (60”) 1800mm (72”)

Разтоварване: Хидравлично Хидравлично Хидравлично

Мощност трактор: 25hp 30hp 40hp

ПЪЛНА СПЕЦИФИКАЦИЯ, НАЛИЧНА НА www.sisis.com

Подробности за четката

Litamina (показва функция разтоварване)

33Посетете www.sisis.com, за да видите монтираните на трактора метачни машини в действие



Навесни четки за компактни трактори

Осигуряващи изключителен 
краен резултат

Изображението показва Flexibrush

Футбол / Хокей / Ръгби Крикет Голф Local  
Authority & 
Contractors
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Широка гама от навесни четки, 
предназначени за бързо и ефективно 
почистване на големи площи, като голф 
игрища и спортни площадки. Идеален за 
четкане в горният пласт, разпръскване на 
росата, подобрено представяне и повдигане 
на тревата преди косене.

Секциите на четките на модела Flexibrush са 
подвижни, за да копират релефа на терена 
чрез прегъване на външните секции

хидравлично за лесно транспортиране и 
съхранение.

Моделът Varibrush има многократно 
действие на четкане, за да позволи 
поддръжката да бъде завършена с по-малко 
проходи, което намалява затъпкването.

Предлагат се избор от три опции за монтаж 
на Varibrush, което гарантира, че може да се 
използва на различни превозни средства.

МОДЕЛ: FLEXIBRUSH

Код: FS1033

Работна ширина: 5350mm (214”)

Мощност трактор: 18hp минимум

ПЪЛНА СПЕЦИФИКАЦИЯ, НАЛИЧНА НА www.sisis.com

Flexibrush уникални характеристики:

• Плаващи секции за по-добро копиране на терена

• Външните секции се сгъват за транспорт и съхранение
• Доставя се със стойка и колела за лесно придвижване 

при съхранение

• 3-точкова връзка

Varibrush уникални характеристики:
• Практична рамка, позволяваща смяна на четките
• Регулируем теглич за настройка на височина и 

дължина на теглене

• Лесни за боравене и закрепване
• Многофункционалност за по-малко проходи и 

следователно намалено утъпкване

МОДЕЛ: VARIBRUSH
Опции Код:

С 3-точкова рамка за свързване FS1029B

С ръчна повдигаща се рамка, сферичен теглич FS1024B

С ел. повдигаща се рамка  и теглич    FS1027B

Уредите са в комплект с колела

Работна ширина: 1850mm (74”)

Мощност трактор:    18hp навесна - 12hp прикачна

ПЪЛНА СПЕЦИФИКАЦИЯ, НАЛИЧНА НА www.sisis.com

Varibrush

Adjustable wheels (Varibrush)

35Посетете www.sisis.com, за да видите четките, монтирани на трактора, в действие

Flexibrush
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Прикачни сменяеми валяци и четки

Flexi400

Бързо и ефективно покритие на 
голф игрища и спортни площадки

КрикетФутбол / Хокей / Ръгби Голф Local  
Authority & 
Contractors

Сменяем инвентар, специално 
проектиран за бързо и ефективно 
покритие на големи площи като 
голф игрища и спортни терени.
Уредът има седем плаващи 
глави, което му позволява да 
копира трена по лесно.

Оборудвани с валяци или глави с 
четки, това са  идеални уреди за 
отстраняване на роса, подобрена 
визия, повдигане на тревата преди 
косене или изчеткване на спортни 
терени.

Уникални характеристики:

• Бързо и ефективно покриване на терена

• Лесни за боравене и закрепване

• Седем плаващи глави

• Лесни за съхранение и транспортиране
• Закрепва се или с 50-милиметрова топка, или с 

щифт

Рамена в сгънато 
положение за по-лесно 

съхранение

Изображението показва Flexi400 с ролки

Закачен и готов за действие

Глава на четката по избор

МОДЕЛ: FLEXI400

Код: FS1273

Описание: Towed unit with rollers

Работна ширина: 4000mm (158”)

Мощност трактор: 15hp минимум

ПЪЛНА СПЕЦИФИКАЦИЯ, НАЛИЧНА НА www.sisis.com

Допълнителни екстри
Глави с четки 800230

Посетете www.sisis.com, за да видите Flexi400 в действие
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Навесен разпръсквач и торачка

Powaspred

КрикетФутбол / Хокей / Ръгби Голф Local  
Authority & 
Contractors

Powaspred ще разпръсне повечето 
насипни материали, включително пясък, 
хумус, каменна сол, изкуствена трева и 
твърди влакна с желаната скорост при 
равномерно разпределение по терена.

Уникални характеристики:
• Безкрайно променливи норми на разпръскване
• Вибрираща основна плоча за премахване на 

уплътняванията
• Въртяща се четка в точката на освобождаване, за да се 

осигури равномерно разпръскване
• 4 гуми на двойна ос, за да се избегне намачкването и да 

се разпръсне натоварването върху терена

Отблизо на въртящата се четка и трептяща плоча

МОДЕЛ: POWASPRED

Код: FS0780

Работна ширина: 1200mm (48”)

Мощност трактор 15hp минимум

ПЪЛНА СПЕЦИФИКАЦИЯ, НАЛИЧНА НА www.sisis.com

Посетете www.sisis.com, за да видите Powaspred в действие
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Hand Tools: 
Pedestrian Spreader & Top Dresser

Truspred

A versatile hand operated spreader 
and top dresser for the accurate even 
application of grass seed or top 
dressing material.

Particularly useful for applying  
top dressing to small areas such  
as cricket squares, bowling greens, 
golf greens and tees and lawns.

Unique features:

•  Simple to set spreading rates

•  Ribbed rubber conveyor belt for accurate placement

•  Carrier wheels permit spread right to the edge of
bowling greens

Image shows Truspred

MODEL: TRUSPRED

Code: FS1174

Working width: 900mm (36”)

FULL SPECIFICATION AVAILABLE ON 
www.sisis.com 

CricketBowls/Croquet/Tennis Golf Lawns

*Please note a carriage charge will be applied
to hand tool equipment

Visit www.sisis.com to see the Truspred in action
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Dragmats
Ideal for rubbing in dressings and routine 
surface renovation.

Trulute
Reversible levelling grid with 
different profiles for use on turf, 
shale and gravel surfaces. One side 
has smooth edges for spreading 
top dressing and levelling whilst 
the other side has sharp edges 
for working in top dressings 
and levelling back high spots. 
Folding handle for ease of 
transportation and storage.

MODEL: TRULUTE

Code: FS0302

Working width: 600mm (24”)

FULL SPECIFICATION AVAILABLE ON www.sisis.com 

MODEL: HAND PULLED HAND PULLED/TOWED TOWED

Code: FS1036  FS1242  FS1037

Working width:  1.35m wide x 1.2m  1.8m wide x 1.2m 2.7m wide x 1.2m

FULL SPECIFICATION AVAILABLE ON www.sisis.com 

Spreader
Designed to distribute compost and 
other similar organic materials evenly 
over grass surfaces.

MODEL: SPREADER

Code: FS1243

Working width: 620mm (25”)

FULL SPECIFICATION AVAILABLE ON www.sisis.com 

*Please note a carriage charge will be applied
to hand tool equipment
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Bray Hand Tools
Ideal for overseeding and aerating small areas on  
bowling greens, tennis courts, golf greens, tees and 
ornamental lawns.

•  Interchangeable reels between slotter and spiker

•  Encourages rapid germination and stronger growth

•  No loss of play and no top dressing required.

Aerdrain Fork
Simple but effective aeration fork with interchangeable tines  
for year round use.

Trulevel Roller
Ideal bowling green roller which can be pulled or pushed 
with ease to firm the soil without compaction. Overriding 
action on slight hollows allows areas to be firmly rolled 
whilst low areas are left so that the playing surface is 
progressively levelled. Outer rollers can be raised 
concentrating the weight on the centre roller if desired.

*Please note a carriage charge will be applied to hand tool equipment

MODEL: HAND SLOTTER  ADDITIONAL HAND SPIKER ADDITIONAL 
SLOTTER REEL SPIKER REEL

Code: BS002 BS005 BS004  BS003

Working width:  250mm (10”) 250mm (10”) 250mm (10”) 250mm (10”)

FULL SPECIFICATION AVAILABLE ON www.sisis.com 

MODEL: AERDRAIN FORK 127MM LONG SOLID TINES  127MM LONG HOLLOW TINES 
(LESS TINES)  (SET OF 5) (SET OF 3)

Code: FS1144 SETX5-D1534 SETX3-D1535

FULL SPECIFICATION AVAILABLE ON www.sisis.com 

MODEL: TRULEVEL  ADDITIONAL 
(120KG ROLLER) WEIGHTS (SET OF 2)

Code: FS0801 FS1257

Working width:  900mm (36”)

FULL SPECIFICATION AVAILABLE ON www.sisis.com 
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Ferret
Ideal tool for roughing up small bare 

areas such as foot holes on a cricket 
square where ongoing repairs are 

required throughout the year. 
The tool incorporates an offset 

star wheel to create a tilth. 
Folding handle for ease of 

transportation and storage.

Combirake
Simple to use combined rake and brush 
for use on small turf areas. Downward 
pressure is applied by gentle pressure on 
the handles. Folding handle for ease of 
transportation and storage.

Dragbrush
Heavy duty dragbrush for brushing in top 
dressing, removal of dew and for brushing 
and levelling hard porous areas.

*Please note a carriage charge will be applied to hand tool equipment

MODEL: DRAGBRUSH

Code: FS1166  FS1248

Working width: 1800mm 2400mm 
(1.8m/72”) (2.4m/96”)

FULL SPECIFICATION AVAILABLE ON www.sisis.com 

MODEL: FERRET

Code: FS0826

Working width: 250mm (10”)

FULL SPECIFICATION AVAILABLE ON www.sisis.com 

MODEL: COMBIRAKE

Code: FS0932

Working width: 690mm (28”) rake 
910mm (36”) brush

FULL SPECIFICATION AVAILABLE ON www.sisis.com 
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Изборът на правилните зъбци -  ръководство

Кога да се използва: SISIS Продукт Макс. дълбочина Външен диаметър

Шиш

Идеален за използване върху чиста 
трева по време на игралния сезон. 
Ще помогне за намаляване на 
уплътняването с минимално 
нарушаване на повърхността.

Dart

Supaturfman

Javelin Aer-Aid

Javelin

Multitiner 1.2

Multitiner 1.8

100mm

100mm

127mm

127mm

67mm

67mm

7mm

7mm

7mm

7mm

7mm

7mm

Твърд зъб

Добър зъб с общо предназначение, 
подходящ за фина тревна и външна 
употреба. Може да се използва през 
цялата година и е популярен за 
употреба по време на пролетни и 
есенни дейности по поддръжката.

Dart

Supaturfman

Javelin Aer-Aid

Javelin

Multitiner 1.2

Multitiner 1.8

Aerdrain Fork

Javelin Aer-Aid ‘Air Tines’

Javelin Aer-Aid ‘Non Air Tines’

100mm

100mm

127mm

127mm

100mm

100mm

127mm

127mm

127mm

12.5mm

12.5mm

12.5mm

12.5mm

12.5mm

12.5mm

7mm

10mm

10mm

Кух зъб

Използва се през пролетта и есента 
за намаляване на уплътняването и 
обмяна на почвата върху фини 
тревни терени и игрища.

Dart

Dart

Supaturfman

Javelin Aer-Aid

Javelin Aer-Aid

Javelin

Javelin

Multitiner 1.2

Multitiner 1.8

Aerdrain Fork

100mm

100mm

100mm

127mm

100mm

127mm

100mm

76mm

76mm

127mm

16mm

10mm

16mm

16mm

12.5mm

16mm

12.5mm

16mm

16mm

15mm

Jumbo кух зъб

Използва се през пролетта и есента 
за намаляване на уплътняването и 
голям обмен на почвата върху фини 
тревни терени и игрища.

Supaturfman

Javelin Aer-Aid

Javelin

Multitiner 1.2

Multitiner 1.8

114mm

114mm

114mm

115mm

115mm

22mm

22mm

22mm

22mm

22mm

Плосък зъб

Използва се главно през зимните 
месеци върху фина трева. 
Осигурявайки процеп с голяма 
площ на стената. Насърчава по-
дълбоко вкореняване.

Dart

Supaturfman

Multitiner 1.2

Multitiner 1.8

100mm

100mm

100mm

100mm

N/A

N/A

N/A

N/A

Нож

Обикновено се използва есен, зима и 
пролет при фини треви. Уникалният 
дизайн дава максимална подземна 
аерация с минимално нарушаване на 
повърхността. Тежките разрязващи 
зъбци се използват и за всички видове 
външни полета. Може да се прилагат 
есен, зима и пролет.

Autoslit

Multislit

Maxislit

Megaslit

152mm

152mm/203mm

228mm

300mm

N/A

N/A

N/A

N/A

Тази информация е предназначена само за ориентиране. Препоръчваме ви да обсъдите конкретните си изисквания с нашия централен офис, 
мениджърите по продажбите или местния дилър на SISIS. SISIS не поема отговорност за неправилна употреба.



43

Ние ви помагаме да изберете 
Вашата Sisis техника

Приложения
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Крикет
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Декоративни / Тревни площи
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0
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о

Местен орган /
Изпълнители

Тази информация е предназначена само за ориентиране. Препоръчваме ви да обсъдите конкретните си изисквания с нашия централен офис, 
мениджъри продажби или местен дилър на SISIS. Това ръководство подлежи на промяна в спецификацията на машината. В SISIS ние винаги 
се стремим да подобряваме нашите продукти. За най-новата информация относно вибрациите и шумовите емисии, моля, посетете 
www.sisis.com и вижте ръководствата за продукта в раздела за обслужване на клиенти.
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“

Получаване на знания
от експертите
Образователните семинари на Dennis и SISIS са популярни събития, организирани в 
клубове и спортни съоръжения в Обединеното кралство и в чужбина. Делегатите, които 
присъстват, получават богат практически и теоретичен опит от нашите внимателно 
подбрани експерти, а семинарите представляват уникална възможност за споделяне на 
знания, опит и най-добри практики.

Програмите на семинара се фокусират върху 
специфични спортни терени. Обхванат е широк 
спектър от теми, включително поддръжка на 
машини, торове, подхранване, семена и болести. 
Сесиите с въпроси и отговори в края на деня 
дават възможност на всеки да зададе своите 
въпроси.
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“

Днес дойдох да видя дали има някаква информация, която мога да получа и тя беше много 
полезна. Бих препоръчал този вид събития на всеки озеленител и дори и на любителите. Считам, 
че човек може да се учи през целият си живот. Беше превъзходно. “

Peter Cross от "Nuneaton Bowls Club"

Свържете се с маркетинг отдела на +359889954781 за 
подробности относно следващата ни поредица от 
семинари

„80-годишният опит ни научи на много неща - включително, че не можете да 
станете най-добрите за една нощ.

Както демонстрират спортистите от световна класа, които играят на поддържани 
игрища на SISIS, са необходими умения, отдаденост и желание да се научите да 
достигнете и да останете на върха на играта. "
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Ръка за помощ от 
екипа на SISIS
Достъп до информация, от която се нуждаете

Уебсайтът на SISIS
е постоянно развиващ се 
източник на полезна и 
практична информация
за потребители на SISIS. 
Можете да гледате 

Опитайте нашата отлична 
дилърска мрежа

Дилърите, които 
представляват продуктите на 
SISIS, са внимателно 
подбрани, за да гарантират, че 
клиентите получават 
първокласна професионална 
подкрепа, включително

сервиз на машини, резервни части, техническа 
поддръжка и демонстрации на продукти. От каквото 
и да се нуждаете, нашите дилъри винаги ще бъдат на 
ваше разположение.

видеоклипове на машини в действие 
научете ценни съвети за поддръжка на 
тревата и изтеглете ръководства за 
експлоатация на всички продукти на 
SISIS, когато ви е удобно - по всяко време 
и всеки ден.

В SISIS разбираме значението на намаляването на престоя на машината, така че ние разполагаме с огромен 
запас от резервни части, всяка от които могат да бъдат изпратени на следващия ден за доставка чрез нашата 
специализирана дилърска мрежа.

В допълнение, нашият онлайн ресурс от ръководства за оператори улеснява още повече идентифицирането 
на правилния артикулен номер на частта.

BIGGA 
Telephone: 
+44 (0)1347 833800
www.bigga.co.uk

FEGGA
www.fegga.org

SAPCA
Telephone: 
+44 (0)24 7641 6316
www.sapca.org.uk

Institute of 
Groundsmanship 
Telephone: +44 
(0)1908 312511
www.iog.org

STRI 
Telephone: 
+44 (0)1274 565131
www.stri.co.uk

Поддържаме добра компания

SISIS подкрепя индустриални 
асоциации чрез корпоративно 
членство, което включва:

Гаранция
Две години гаранция за „спокойствие“. За повече подробности ни се обадете на +359889954781

TSTS

Резервни части на следващият ден!



Изградени с опит
Създаването на перфектно изглеждаща тревна площ е крайната цел на всеки земеделец, 
озеленител и градинар по целия свят.

Независимо дали се подготвяте за престижно събитие на национален стадион или спокоен 
неделен следобед в местния спортен клуб, външният вид на вашата трева е първото впечатление 
за всички посетители.

Екипът на Денис споделя вашата гордост от създаването на най-доброто. Ето защо ние сме 
толкова запалени по продуктите, които проектираме, произвеждаме и тестваме в нашата 
фабрика в Дербишър. Всяка косачка е ръчно изработена от опитни инженери, опирайки се на 
дългогодишната традиция на качествено производство и използвайки само най-добрите и 
надеждни материали и компоненти.

За да научите повече за гамата продукти на Dennis или да заявите каталог позвънете на телефон 
+359889954781 или посетете www.kubota-bg.com
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Експертни повърхности



Експертни повърхности
Ashbourne Road, Kirk Langley, Derby DE6 4NJ, 

UK Tel UK: 01332 824777  Fax UK: 01332 824525 
Tel International: +44 1332 824777 
Fax International: +44 1332 824525 

Email: info@sisis.com

Поради политика на непрекъснато развитие SISIS си запазва правото да променя 
спецификацията без предварително уведомление. Всички продадени стоки 

подлежат на условията на продажбата на компанията, копия се предоставят при 
поискване.E&EO

www.sisis.com www.dennisuk.com www.synprobysisis.com


