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Повече от 90 години най-добрите световни майстори, озеленители и градинари избират Dennis, 
най-доброто оборудване за поддръжка на треви в света. Причината повече хора да се доверяват на 
Денис е, че подобно на нашите потребители, ние винаги сме отказвали компромиси с качеството. 
Този ангажимент обяснява защо дори днес всяка част от всяка машина е проектирана и изградена 
с гордост в Дербишир, Англия, включваща само най-добрите материали и сглобена от нашия екип 
от опитни инженери.

Продължаваме да инвестираме в най-модерните съоръжения във фабриката в Дерби. Това 
включва проектиране и разработка, машини с висока производителност, учебни съоръжения за 
персонала и клиентите, най-новите системи за контрол на производството с доказано ноу-хау за 
осигуряване на качество и най-високи стандарти на обслужване, които определят разликата в 
Dennis.

В Dennis отдавна разбираме, че обслужването и последващите продажби трябва да са толкова 
превъзходни, колкото оборудването на клиентите за постигане на 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 Dennis, за да ви предоставят 
първокласно обслужване, където и да сте. 

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

Ian Howard – Managing Director
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Admired for innovation  t h e  W O R L D  O V E R

Екипът ни работи по-усилено, за да предложим повече поддръжка на повече клиенти 
повече време - независимо дали са любители или  професионални потребители. Ето 
защо ще видите нашите машини на най-добрите терени, зелени и фини тревни площи 
по целия свят.

Солиден инженеринг с уникално 
усещане ...
Репутацията ни на иноватори в сферата започва през 1922 г. и продължава до днес. Чрез 
непрекъснатото развитие на авангардни идеи, нашата експертиза ще ви помогне за 
начина на подготовка и поддържка на спортните терени.

При Денис всеки дизайнерски детайл прави разлика в производителността. От 
милиметровата прецизност на настройките на височината на щракване до подобрената 
универсалност на нашата уникална взаимозаменяема касетна система, можете да сте 
сигурни, че инженерните иновации се вграждат във всяка машина на Dennis.
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 ФК Wolverhampton Wanderers  наскоро закупиха седем 
ротационни косачки Dennis PRO 34R и заместник 
грийнкипъра Антъни Паркър твърди, че са постигнали 
огромно подобрение на дейностите по поддръжката на 
тревните терени, както на стадион Molineux, така и на 
тренировъчният стадион на клуба.

След преминаването през 2016 г. под шапката на "Fosun" - китайски 
конгломерат и инвестиционна компания, Wolverhampton Wanderers FC, 
едно от най-големите имена в ранния професионален футбол и един от 
първите 12 члена на Футболната лига, са отново на върха.

Със зрелищното си завръщане във Висшата лига на Англия и 
впечатляващите резултати , вълнуващи времена предстоят, след като клубът 
завърши на респектиращата седма позиция и продължават да утвърждават 
присъствието си на трансферния пазар. Въпреки че може би резултатите на 
терена грабват заглавията, подобрения се правят и зад кулисите.

"Изглежда, че всичко се случва едновременно", каза Антъни.„Новите 
собственици пристигнаха и имаше повече инвестиции за оборудване, клубът 
се справи добре и всичко върви ръка за ръка.“

По времето, когато Клубът инвестираше в ново оборудване за поддръжка на 
тревата, Dennis PRO 34R беше промотирана и Антъни обясни защо 
закупуването на тези нови машини стана приоритет номер едно.

„Използвахме шест малки роторни косачки, които вършеха прилична 
работа, но поради допълнителното осветление, което закупихме, трябваше 
да свалим повече персонал от косачките, за да имаме повече помощ при 
пускането на осветителните тела през зимните месеци. Когато видяхме, че 
PRO 34R се появи на пазара, решихме че има смисъл да вземем от тях, така 
че закупихме четири за тренировъчната площадка и три за стадиона. "

Dennis PRO 34R е 34-инчова (860мм) ротационна косачка, която е 
проектирана да помогне на хората да постигнат естетически приятен 
външен вид и желаната тревна повърхност. Той е идеален за спортни 
терени, произвеждащи будещите завист „Dennis Stripes“, докато мощен 
вакуум събира отпадъците бързо и ефективно.

Ъгълът на косилният апарат и двойният нож могат лесно да се регулират с 
помощта на един "степенен регулатор", като се гарантира, че косачката е 
подходяща за използване при различни условия и отговаря на изискванията 
на всеки един грийнкипър.

Dennis PRO 34R 
Твори чудеса на     
футбулния терен...
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От старта си през 2018 г. PRO 34R получи възторжени ревюта 
от много грийнкипъри, възхваляващи машината и скоростта на 
нейната работа.

„С тези по-големи машини позволявате на повече служители да 
отидат другаде, за да работят допълнително“, каза Антъни. „На 
тренировъчният терен често не косяхме , защото това отнемаше 
много време - обикновено трябваше да изчакаме, докато 
първият отбор излезе в почивка и тогава поне шестима от нас 
започваха да косят и това отнемаше доста време.

"С тези нови PRO 34R обаче персоналът излиза веднага след 
тренировка за да почисти терена. Те ги използват всеки ден и  
подобряват тревният терен непрекъснато."

„Това е много лесна за употреба машина и е изключително 
приспособима, тъй като има  много различни предавки. Ако 
времето позволява, можете да преминете през терена толкова 
бавно, колкото е нужно за да окосите ефективно, но също така е 
и невероятно бърза - поставяте я на четвърта предавка и вече 
сте готови. Можете да изкосите за около 40 минути с трима  
души от персонала целият стадион."

На стадиона Антъни и екипът използват PRO 34R и Dennis 
G860 съвместно, като разчитат на роторните, за да намалят 
тревата до 25 мм, преди да преминат към шпинделните косачки 
за последното косене (23 мм) в подготовката за деня на мача.

Докато G860 отдавна е най-добрата косачка за спортни терени, 
Антъни е силно впечатлен от крайните резултати, постигнати с 
PRO 34R.

„Чудесно е, когато напуснеш 
стадиона след деня на мача, 
знаейки, че всичко е направено и е 
чисто - това със сигурност ми 
помага да спя лесно!“

„Резултатът от косенето е 
превъзходен и мисля, че дори 
бихте могли да ги използвате за 
косенето в деня на футболната 
среща, защото те осигуряват 
представяне на най-високото 
ниво. "
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FT

Ненадминато представяне 
и впечатляваща универсалност
FT със своята иновативна взаимозаменяема касетна система е ненадминат, 
като косачка и за поддръжка на  терена във всички зони с фина трева.

8

Cricket Golf Lawns AmenityBowls/Croquet/Tennis
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Сега целогодишната поддръжка с една 
машина максимизира възвръщаемостта на 
вашата инвестиция, като свежда 
наличният ви инвентар до минимум.

Уникалните характеристики на Dennis FT:
• 12 касети за бърза смяна за изпълнение на голямо 

разнообразие от основни задачи за поддръжка на тревата

•  Лесна степенна настройка на височината на стъпки от 
0,25 мм без инструменти

•  Двигател Honda - изключително лесен старт, дълъг живот 
с Q9 технология за ниски нива на вибрации

•  Уникално задвижване с ролков съединител за плавно 
потегляне и променлива скорост за крайно покритие на 
крикет терени

•  3 секционна диференциална ролка с отлети сегменти за 
безпроблемно завъртане без умора на оператора

•  Метален валяк за повдигане на затъпканите стръкове 
преди рязането

Лесна настройка на височината на рязане на стъпки от 0,25 mm

Гасители на вибрациите Лесна настройка на долния 
нож към цилиндъра

По желание екстри:

Транспортьор против
повреди на ролката.

FT430-D083 
FT510-D081 
FT610-D082

Backlapping kit помага за поддръжка 
на перфектен режещ ръб през целият 
сезон на косене.

D080

Тръбен валяк
FT430  D090WR 
FT510  D060WR 
FT610  D100WR
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„Ако някой дойде в нашия клуб и ни 
попита как поддържаме тревата в толкова 
добро състояние, ние му показваме FT510. 
Казваме му какви са нашите предимства 
от използването му, както и колко лесно е 
да се използва. "

Peter Heayns – St Austell Bowling Club

FT МОДЕЛИ FT430 Power Unit FT510 Power Unit FT610 Power Unit
D090/H D060/H D100/H 

Ширина на косене 430mm (17") 510mm (20") 610mm (24")

Височина на косене 3mm – 25mm 3mm – 25mm 3mm – 25mm 
В зависимост от условията

Двигател Honda GX120 Honda GX160 Honda GX160

За подробности за касетите отидете на СТРАНИЦА 10-11 - ПЪЛНА СПЕЦИФИКАЦИЯ НАЛИЧНА НА www.dennisuk.com

Посетете www.dennisuk.com, за да видите косачката FT в действие
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FT/SuperSix   

КАСЕТИ 430 510 610

Цилндър с 5 ножа D091 D066 D106

Висококачествени британски стоманени остриета. Избор на 
долният нож и интегрирана настройка на режещите сегменти.

Цилндър с 10 ножа D092 D067 D107

Висококачествени британски стоманени остриета. Избор на 
долният нож и интегрирана настройка на режещите сегменти.

1 мм скарификатор D093 D068 D108

Сменяеми, устойчиви на износване остриета с дебелина 1 мм. 12 
мм разстояние за отстраняване на сплъстяванията и мъртвата 
трева  през сезона и есенно-пролетните обработки.
2 мм скарификатор D094 D069 D109

Сменяеми, устойчиви на износване остриета с дебелина 2 мм. 12 
мм разстояние за отстраняване на сплъстяванията и мъртвата 
трева  през сезона и есенно-пролетните обработки.
2 мм скарификатор с волфрамов връх D094TT D069TT D109TT

Скарификатор с остриета с волфрамов връх за тежка обработка  
на мъртвите треви през целия сезон и есенно-пролетните 
обработки.
Четка D096 D071 D111

За премахване на мъх и тревни остатъци и използване, като 
лек скарификатор за окончателна предкоситбена подготовка.

Четка - много гъста D096/M D071/M D111/M

За премахване на мъх и тревни остатъци и използване, като 
лек скарификатор за окончателна предкоситбена подготовка.

Verti-cutter D095 D070 D110

Дебели - 1 мм, 10 зъбни сменяеми дискове. Редовна употреба 
контролира сплъстяванията, както и навлизане на нежелани 
видове, като много-годишната ливадна трева.

Verti-cutter с волфрамов връх D095TT D070TT D110TT

Режещи ножове с волфрамов режещ ръб за тежка употреба.

Валяк с шипове D098 D074 D114

Сменяемите шипове облекчават повърхностното напрежение и 
позволяват проникване на въздух, вода и тор до зоната на 
корените.
Slitter D099 D075 D115

Помага за облекчаване на повърхностното напрежение 
и предотвратява появата на сплъстявания.

Пружинен лифтер N/A D076 D116

Идеален за повдигане и изправяне на затъпкани треви, премахване на мъртви или 
счупени листа след мач. Също така помага за премахването на мъховете и на 
клеевата слуз, която понякога може да се появи при фините тревни терени.

10

-Ситема за бърза смяна на касети
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Dennis е първият производител на 
сменяеми касетни системи и има 
дългогодишен опит в доставката на:

• Над 4000 машини към индустрията за комунални 
услуги

• Веднъж закупена машината, може да бъде 
подобрена с допълнителни касети, според бюджета

• Максимална гъвкавост на машината

• Лесни за почистване касети

• Система, създадена да отговори на нуждите, както 
на професионалистите така и на начинаещите 
любители градинари.

Системата позволява:
• Касетите се сменят за около 30 секунди

• Минимален инвентар

• Касетите да се съхраняват отделно от основният 
блок, като осигуряват подобрена сигурност

• Намалени разходи за поддръжка

• Лесно транспортиране на касетите за обслужване 
или унищожаване

• Всички износени части могат да бъдат заменени

СТОЙКА ЗА КАСЕТИ FT/SUPERSIX 
Брой касети -  5

Стойка за касети 20” D120 24” D121

11

Разхлабете фиксиращият болт и плъзнете касетата

Извадете касета

Поставете нова касета върху лагера на предния модул

Наведете касетата назад и я плъзнете 

Затегнете фиксиращия болт

„Посетих други клубове и разговарях с други 
озеленители. Беше очевидно, че практически 
всички клубове използват FT510. Това беше просто 
най-добрият и разумен вариант: затова купихме 
двe от тях. "

Derek Turner – Liskeard Bowling Club

Как да смените касета

Допълнителна стойка за касетите
Подходяща за съхранение на до 5 касети

Посетете www.dennisuk.com, за да видите FT косачка в действие
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Razor Ultra

Превъзходно балансиранa 
косачка за лесно  
маневриране.
Razor Ultra е разработен специално, за да отговори на нуждите на 
голф игрища, игрища за крикет и тенис кортове.

12

Bowls/Croquet/Tennis Cricket Golf Amenity

ОПЦИОНАЛНА
ЕРГОНОМИЧНА 

РЪКОХВАТКА
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С режещ цилиндър с 11 остриета, 
осигуряващ изключително фино тревно 
покритие, машината включва много нови 
ключови характеристики, като ултра късо 
междуосие за неравни терени, нож с 
волфрамов връх, който може да бъде 
ваден или прибиран в зависимост от 
условията, прост степенен регулатор на 
височината „без инструменти“ и двигател 
на Honda Q9 с ниско ниво на шум и 
вибрации. Предлага се допълнително със 7 
режещи цилиндъра.

Уникални характеристики за Dennis Razor 
Ultra косачките:

• Цилиндър с 11 ножа от британска стомана, релефна 
основа за брилянтно косене и продължителна 
работа без заточване

• Мощни независими фрези и лагерни съединения за 
плавно поемане

• Мощен грумър с волфрамов ръб за страничен
контрол на растежа

• Ултра късо междуосие за неравни терени

• Прост степенен регулатор за височината на откоса

• Притъпкващ валяк, като стандарт за перфектна 
резултати при косене

• 2-секционен алуминиев заден валяк със стоманен 
диференциал

Лесно за обслужване болтово закрепване

Без стърчащи части

Оборудване по желание

Подсилени колела за по-бързо местене 
между терените

Гладка ролка
D140SR

Остъргващ комплект(пасва на всички типове 
ролки) 800529

RAZOR ULTRA МОДЕЛИ
Ширина на косене 560mm (22”)

Височина на косене 3mm – 25mm 
в зависимост от терена

Двигател Honda GX120

Специална косачка с волфрамов режещ ръб
– Кръгла дръжка D140     
– T-образна дръжка           D140T

Специална косачка с волфрамов режещ ръб, 
комплект колела и паркинг система

D140-1– Кръгла дръжка
– T-образна дръжка D140T-1

ПЪЛНА СПЕЦИФИКАЦИЯ, НАЛИЧНА НА www.dennisuk.com
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• Високоякостни акрилни предпазители

• Комплект транспортни колела със система за бърз 
монтаж/демонтаж

• Лесно „изтегляне назад“ за прецизно подравняване 
на следващото косене

• Мощността на Honda - здрав двигател с лесен старт 
с дълъг живот и технология Q9 за ниски нива на 
шум и вибрации

Посетете www.dennisuk.com, за да видите Razor Ultra в действие
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ОПЦИОНАЛНО Т-ОБРАЗНА 
ДРЪЖКА

Razor

Проста за експлоатация 
и много маневрена
Тази специализирана косачка за фини тревни терени със 
своята 22-инчова (560 мм) широчина на косене и ултра 
късо междуосие е идеална за задоволяване на нуждите на 
голф игрища, терени за крикет и други фини тревни 
настилки.

Bowls/Croquet/Tennis Cricket Golf Amenity
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Оборудване по желание

Подсилени колела за по-бързо местене между 
терените

RAZOR МОДЕЛИ
Ширина на косене 560mm (22”)

Височина на косене 3mm – 25mm 
В зависимост от терена

Двигател Honda GX120

Специална косачка
D139– Кръгла дръжка

– T-образна дръжка D139T

Косачка с комплект колела и паркинг система
– Кръгла дръжка   D139-1 – 
T-образна дръжка  D139T-1

ПЪЛНА СПЕЦИФИКАЦИЯ, НАЛИЧНА НА www.dennisuk.com

Страхотно балансирана и маневрена 
косачка за фино косене.

С режещ цилиндър с 11 остриета, 
осигуряващ изключително фино тревно 
покритие, машината притежава прост 
степенен регулатор на височината „без 
инструменти“ и двигател на Honda Q9 с 
ниско ниво на шум и вибрации.

Машината е лесна за работа, осигурявайки 
точно подравняване за следващия откос. 
Предлага се и със 7 режещи ролки.

Уникални характеристики на косачката Dennis 
Razor:

• • Цилиндър с 11 ножа от британска стомана, 
релефна основа за брилянтно косене и продължителна 
работа без заточване

• Мощни независими фрези и лагерни съединения за 
плавно поемане

• Ултра късо междуосие за неравни терени

• Прост степенен регулатор за височината на откоса

• Притъпкващ валяк, като стандарт за перфектна резултати 
при косене

• 2-секционен алуминиев заден валяк със стоманен 
диференциал

• Високоякостни акрилни предпазители

Степенен регулатор на височината на косене на стъпки от 0.25mm

Без стърчащи части Лесно напасване на ролката 
към долният нож

• Комплект транспортни колела със система за бърз 
монтаж/демонтаж

• Лесно „изтегляне назад“ за прецизно подравняване на 
следващото косене

• Мощността на Honda - здрав двигател с лесен старт с 
дълъг живот и технология Q9 за ниски нива на шум и 
вибрации

Гладка ролка
D140SR

Остъргващ комплект (пасва на всички типове 
ролки) 800529

Посетете www.dennisuk.com, за да видите Razor косачката в действие
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Simplex

Доказал се дизайн, за 
тотален контрол
Тази специализирана косачка е идеална за декоративни 
площи и спортни терени, като голф игрища.

16
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Простите операционни системи означават 
пълен контрол при работа около цветни 
лехи и сложно оформени тревни площи. 
"Simplex" се предлага с 51 см (20 ") и 61 см 
(24") ширина на косене и цилиндър с 5 или 
7 ножа  и се базира на много от доказаните 
дизайнерски концепции на Денис.

Уникални характеристики на 
косачката Dennis Simplex:

• Здрава, модулна конструкция с кутия за трева  с голям 
капацитет

• Антивибрационни ръкохватки

• Лесно регулиране на височината на косене с 
индикатори 

• Дефлекторна плоча за защита на капака на 
задвижването на ремъка

• • Мощността на Honda - двигател с дълъг живот, 
лесен старт и Q9 технология за ниски нива на 
вибрации

• Комфортно кормило 

• Отлятата оребрена алуминиева задна ролка е от 2 
части със стоманен диференциал за дълъг живот и 
лесно въртене

• По избор цилиндър със 7 ножа  за по-фино косене

• Добри зрителни линии за точно косене на райета

• Система за бавно поемане на съединителя за плавно 
потегляне

Избор от две ширини на косене с опции 5 и 7 остриета

Лесно регулиране на височината на косене

Комфортно кормило с лесни за управление контроли, 
включващи най-новите функции за безопасност

Допълнителни екстри
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D027

Задна ролка с гумено покритие 
(за силовия агрегат)   
510 – D009/R

610 – D010/R

Удобна седалка за ролково 
ремарке за модел 510
D026

Удобна седалка за ролково 
ремарке за модел 610

SIMPLEX МОДЕЛИ 
510 610
D009 D010

Ширина на косене 510mm (20”) 610mm (24”)

Височина на косене 7mm – 30mm 7mm – 30mm 
В зависимост от терена

Двигател Honda GX120 Honda GX120
ПЪЛНА СПЕЦИФИКАЦИЯ, НАЛИЧНА 
НА www.dennisuk.com

Посетете www.dennisuk.com, за да видите Simplex в действие



A

SuperSix

Красиво проектиран за 
постигане на максимум 
гъвкавост
Изборът на професионалисти за косене на декоративни тревни 
площи, градини и спортни терени, като игрища за голф. 
Абсолютно същата машина и качество на изработка като FT, но 
с преден валяк с по-голям диаметър и проста система за 
безстепенно регулиране на височината на косене.

18
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SuperSix включва иновативна система със сменяеми 
касети , предоставяща ненадмината производителност и 
гъвкавост с опционални 12 касети с бърза смяна.

SUPERSIX МОДЕЛИ 
430 Power Unit 510 Power Unit 610 Power Unit
D090/JPH  D060/JPH  D100/JPH 

Ширина на косене 430mm (17”) 510mm (20”) 610mm (24”)

Височина на косене 7mm – 30mm 7mm – 30mm 7mm – 30mm 
В зависимост от терена

Двигател Honda GX120 Honda GX160 Honda GX160

За подробности относно касетите отидете на СТР. 10-11. ПЪЛНА СПЕЦИФИКАЦИЯ, НАЛИЧНА НА www.dennisuk.com
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Допълнителни екстри

Транспортни колела предпазва валяка от повреди
430  D083 

510  D081 

610  D082

Backlapping kit помага за поддръжка на перфектен 
режещ ръб през целият сезон на косене.
D080

Комфортна седалка  за модел 510 - изисква набразден 
заден валяк
D026

Комфортна седалка  за модел 610 - изисква набразден 
заден валяк
D027

„Най-добрата косачка, която някога 
сме имали. Много здрава с лесни за 
смяна касети и работи безотказно през 
12-те години, в които я имаме “

Tony Harman – Private customer

Посетете www.dennisuk.com, за да видите SuperSix в действие
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G660, G760 и G860
Превъзходна изработка, 
на която се доверявате 
ежедневно
Тази популярна машина може да бъде намерена на много от 
най-добрите футболни и ръгби стадиони,  състезателни 
писти, лекоатлетически писти и на моравите на много 
известни къщи в цялата страна и сега по целия свят.

Croquet/Tennis Football/Hockey/Rugby Cricket Golf AmenityLawns



21

Включват система за бърза смяна на касети, 
даваща изключителна гъвкавост в една-
единствена машина за множество 
ежедневни задачи по поддръжката, като 
скарифициране, вертикално нарязване и 
четкане.

Тази гъвкавост, съчетана с ниско собствено 
тегло и маневреност, прави машината 
първият избор за широк спектър от 
конвенционални и модерни системи на 
пясъчна основа за изграждане на тревни 
площи .

Уникални характеристики на косачките Dennis 
G-Серията:

• Отворената конструкция означава превъзходна 
видимост за точно позициониране на косачката

• Отлята 3-секционна алуминиева оребрена ролка за 
по-добро сцепление при всякакви условия и 
маркиране на свободно завъртане

• Опция за заден валяк с гумено покритие

• Антивибрационна ръкохватка

• Преден валяк с голям диаметър с регулируем нож за 
прецизна контрол на височината на косене

• Набраздената ролка с гребен, като опция

• Мощност на Honda - двигател с лесен старт и дълъг 
живот с технология Q9 за ниски нива на шум 

• 13 касети  за бърза смяна по избор

Лесни и удобни уреди за управление , включващи ръчна спирачка и 
всички най-нови функции за безопасност

Лесно регулиране на натиска 
на цилиндъра към долния нож 
с един гаечен ключ

Настройка на височината на 
косене от двете страни с 
един гаечен ключ

Регулируема, комфортна седалка
Седалка прикачна D025/S  
Авт. седалка прикачна  D025/SRG

Валяк с гребен
G660  D055/WR G760  
D053/WR G860  
D054/WR

Транспортни гуми предпазват 
валяка он нараняване 
G660  D055TC
G760  D053TC
G860  D054TC

Допълнителни екстри
Задна ролка с гумено покритие (за power unit) вместо 
стандартната G760 – D053/R  G860 – D054/R

МОДЕЛИ: G660 Power Unit G760 Power Unit G860 Power Unit
D055H D053H D054H

Ширина на косене 660mm (26”) 760mm (30”) 860mm (34”)

Височина на косене 9mm – 56mm 9mm – 56mm 9mm – 56mm 
В зависимост от терена

Двигател Honda GX160 Honda GX160 Honda GX200

За подробности относно касетите отидете на СТР. 22-23. ПЪЛНА СПЕЦИФИКАЦИЯ, НАЛИЧНА НА www.dennisuk.com

21Посетете www.dennisuk.com, за да видите G-серията в действие
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G-Серия-касети за бърза смяна
КАСЕТИ G660 G760 G860

цилиндър с 6 ножа D055/1 D053/1 D054/1

Висококачествени британски стоманени остриета в 
спирална форма, с лесна настройка на режещият нож.

цилиндър с 8 ножа D055/7 D053/7 D054/7

Висококачествени британски стоманени остриета в 
спирална форма, с лесна настройка на режещият нож.

цилиндър с 11 ножа D055/9 D053/9 D054/9

Висококачествени британски стоманени остриета в 
спирална форма, с лесна настройка на режещият нож.

1mm скарификатор D055/3 D053/3 D054/3

Сменяеми, устойчиви на износване остриета с дебелина 1 мм. 
Разстояние от 12 мм за отстраняване на мъртвата трева през 
сезона и есенно-пролетните  дейности.

2mm скарификатор D055/4 D053/4 D054/4

Сменяеми, устойчиви на износване остриета с дебелина 2 мм. 
Разстояние от 12 мм за отстраняване на мъртвата трева през 
сезона и есенно-пролетните  дейности.

2mm скарификатор с волфрамов връх D055/4TT D053/4TT D054/4TT

Мощен скарификатор с остриета с волфрамов връх за тежко 
отстраняване на мъртвата трева през целия сезон и есенно-
пролетните дейности.

Четка - мек косъм D055/5 
soft

D053/5 
soft

D054/5 
soft

За премахване на мъх и остатъци и използване, като лек 
скарификатор за окончателна предварителна подготовка.

Четка - твърд косъм D055/5 
hard

D053/5 
hard

D054/5 
hard

За премахване на мъх и остатъци и използване, като лек 
скарификатор за окончателна предварителна подготовка.

Четка - много гъста D055/5 
multi

D053/5 
multi

D054/5 
multi

За премахване на мъх и остатъци и използване, като лек 
скарификатор за окончателна предварителна подготовка.

Verti-cutter D055/2 D053/2 D054/2

Дебели 1 мм, 10 сменяеми диска. Редовната употреба 
контролира сплъстяванията, страничния растеж и 
навлизането на нежелани видове, като ливадна трева.

Verti-cutter волфрамов връх D055/2TT D053/2TT D054/2TT

Придава допълнителна издръжливост за тежка употреба.

Валяк с шипове D055/6 D053/6 D054/6

Сменяемите шипове облекчават повърхностното 
напрежение и позволяват проникване на въздух, вода и 
тор до кореновата система.
Пружинен лифтер D055/11 D053/11 D054/11

Идеален за повдигане и изправяне на затъпкани треви, 
премахване на мъртви или счупени листа след мач. Също 
така помага за премахването на мъховете и на клеевата слуз, 
която понякога може да се появи при фините тревни терени.

22
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Dennis е първият производител на 
сменяеми касетни системи и има 
дългогодишен опит в доставката на:

• Над 4000 машини към индустрията за 
комунални услуги

• Веднъж закупена машината, може да бъде 
подобрена с допълнителни касети, според 
бюджета

• Максимална гъвкавост на машината
• Лесни за почистване касети

• Система, създадена да отговори на 
нуждите, както на професионалистите 
така и на начинаещите любители 
градинари.

Системата позволява:

• Касетите да се сменят за около 60 секунди

• Минимум инвентар

• Касетите да се съхраняват отделно от 
захранващия блок, като осигуряват 
подобрена сигурност

• Намалени разходи за поддръжка

• Лесно транспортиране на касетите за 
обслужване или заточване

• Всички износени части могат да бъдат 
заменени

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Брой касети 4

Поставка за касети D125

23

Разхлабете задържащия болт и плъзнете касетата

Извадете касета

Поставете нова касета върху лагера на предния модул

Нагласете касета върху задната стена и я плъзнете 

Затегнете фиксиращия болт

Допълнителна стойка за касети
Подходяща за 4 касети

„Използвал съм други косачки, които са 
копирали касетъчната система, използвана от 
Денис, но никой не се е доближил до нея по 
отношение на производителността и качеството 
на естетически приятното ивично покритие 
върху тревният терен.“

Jonathan Calderwood – Head Groundsman –  
Paris St Germain FC

Как да смените касета
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G26D, G30D и G34D

Проектирани да дадът 
първокласен завършек 

Специална косачка, подходяща за спортни и декоративни 
терени.

24
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Тази специализирана машина включва 
режещ цилиндър с 8 или 11 остриета с 
голям диаметър, осигуряващ максимална 
производителност както при къси, така и 
при дълги треви, осигурявайки качествено 
покритие.

Идеалната машина за спортни площадки и 
частни терени, надграждаща много от 
доказаните дизайнерски концепции на 
Денис.

Уникални характеристики на Dennis G26D, 
G30D и G34D:
• Цилиндър за рязане с голям диаметър за максимална 

производителност при трева с къса и по-голяма 
дължина

• Отлята 3-секционна алуминиева оребрена ролка за 
повишено сцепление при всякакви условия и 
маркиране на свободно завъртане

• Антивибрационни ръкохватки

• Мощност на Honda - двигател с лесен старт и дълъг 
живот с технология Q9 за ниски нива на шум 

• Отворената конструкция осигурява превъзходни 
видимост за точно подравняване на косачката

• Лесни и удобни контролни уреди , включващи ръчна 
спирачка и всички най-нови функции за безопасност

Цилиндър за рязане с голям диаметър за максимална производителност

Прецизно управление на 
височината на косене, която 
лесно се регулира от двете 
страни с един гаечен ключ

Регулиране на натиска на 
цилиндъра към долното 
острие с един гаечен ключ

Допълнителни екстри

МОДЕЛИ G26D G30D G34D
D147 D146 D145 

Ширина на косене 660mm (26”) 760mm (30”) 860mm (34”)

Височина на косене 9mm – 56mm 9mm – 56mm 9mm – 56mm 
В зависимост от терена

Двигател Honda GX160 Honda GX160 Honda GX160

ПЪЛНА СПЕЦИФИКАЦИЯ, НАЛИЧНА НА www.dennisuk.com
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Комфортна регулируема седалка 
 Навесна седалка D025/S 
Самоуправляема навесна седалка D025/SRG

Посетете www.dennisuk.com, за да видите G26D, G30D и G34D в действие
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Premier

Проектиран да доставя 
перфектен завършек
Dennis Premier е проектиран и разработен с над 80-годишен опит и 
се използва в целия свят за косене на футболни, хокейни, крикет, 
тенис, ръгби и декоративни тревни терени. Идеална за спортни 
клубове, стадиони, озеленители и местни власти.

Tennis Football/Hockey/Rugby Cricket Lawns  Amenity
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PREMIER МОДЕЛИ
36 

Ширина на косене 910mm (36”)

Височина на косене 9mm – 57mm 
В зависимост от терена

Двигател Honda petrol

Стандартно - Бензинова спирачка, E / S D002/BS 6 ножа 
D002/BS-8-bl 8 ножа

ПЪЛНА СПЕЦИФИКАЦИЯ, НАЛИЧНА НА www.dennisuk.com

27Посетете www.dennisuk.com, за да видите премиера в действие

Изключително балансирана, маневрена, 
тежка машина прави завиждащото 
райетано покритие лесно постижимо. 
Premier се предлага с 36 ”(910 мм) 
широчина на косене с  цилиндър с 6 или 8 
с ножа.

Уникални характеристики на косачката 
Dennis Premier:

• Здрава, модулна конструкция за лесна поддръжка

• Отлята оребрена задна ролка за допълнително сцепление 
при всякакви условия

• 3-секционен заден валяк с диференциал с редуктор в 
маслена баня за висока маневреност без мачкане на 
тревата

• Спирачките са стандартни за лесно завиване

• Здрава, устойчива на гниене кутия за трева, балансирана 
за лесно изпразване

• Предлага се с бензинов двигател на Honda - световно 
известен с дългият си живот, производителност и 
надеждност

• Надеждна, дълготрайна задвижваща система, 
използваща автомобилни съединители, работещи с 
щанги

Механичен контейнер за трева с лесно изпразване

Преден валяк с голям 
диаметър с регулируем нож 
за прецизно управление на 
височината на косене

Реглаж на натиска на долният 
нож към цилиндъра с един 
гаечен ключ

Допълнителни екстри

Регулируема комфортна седалка
D025/SНавесна седалка

Авт. навесна седалка D025/SR

Валяк с гребен
 D002/WR
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PRO 34R

Шедьовър гарантиращ 
перфектен резултат 

PRO 34R е 34-инчова (860 мм) ротационна косачка, предназначена 
да помогне на професионалистите да постигнат перфектен външен 
вид и желаната спортна повърхност.

Football Rugby Cricket Lawns  Amenity
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Професионална ротационна косачка, 
която е проектирана и разработена след 
обратна връзка с грийнкипъри.

Косачката е идеална за спортни игрища и 
тревни площи, може да прави уникалните 
„Dennis Stripes“, докато мощен вакуум 
събира отпадъците бързо и ефективно. 
Ъгълът на режещия цилиндър и двойният 
нож могат лесно да се регулират с помощта 
на един степенен регулатор, гарантиращ, 
че косачката е подходяща за работа при 
всякакви условия и отговаря на 
изискванията на професионалистите.

Уникални характеристики на 
ротационната косачка Dennis PRO 34R:

• 5 работни скорости напред и 1 назад 

• Кутия за трева с капацитет 90 литра

• Регулируем работен ъгъл за променящи се 
работни условия

• 2-секционен алуминиев заден валяк

• Лесна за използване настройка на височината на 
откоса

• Регулиране на височината на косене от една 
точка за лекота на работа

• Предно колело или гладка ролка по избор

• Предна четка за повдигане на затъпкани треви 

• Регулируемо кормило за комфорт на оператора
Easy and comfortable to operate controls

Simple ‘click adjustment’ for angle of deck

Easy to remove 90 litre capacity grass box

 5 forward and 1 reverse selection for speed of operation

PRO 34R МОДЕЛИ
D148

Ширина на косене 860mm (34”)

15mm – 50mm Височина на косене
В зависимост от терена

Двигател Honda GX200

ПЪЛНА СПЕЦИФИКАЦИЯ, НАЛИЧНА НА www.dennisuk.com

29Посетете www.dennisuk.com, за да видите PRO 34R в действие
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Verticut TT

Поддържа тревата в 
перфектно състояние
Тази специализирана машина предлага професионално 
вертикално нарязване на всяка морава.

30
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Редовното повърхностно нарязване дава 
големи предимства за растежа на тревата, 
намалявайки сплъстяването, 
подобрявайки корените и насърчавайки 
растежа на по-фините треви. Това 
насърчава здравословния растеж и 
бързината на терена, препоръчва се за 
голф игрища и стадиони.

Увеличената скорост позволява да се 
повиши височината на косене, повишава 
се количеството листна маса, което 
повишава приема на хранителни 
вещества. Идеален за голф игрища, 
стадиони и декоративни тревни площи.

Уникални характеристики на Verticut TT:

• Мощност от Honda -  двигател с лесен старт с дълъг 
живот - технология Q9 за ниски нива на шум 

• Улеснено стартиране и проста операционна система

• Комфортни ръкохватки

• Отлятата оребрена или гладка алуминиева задна ролка 
е от 2 части със стоманени диференциали за дълъг 
живот и лесно въртене

• Отлична видимост за прави откоси

• Система за бавно отделяне на съединителя за плавно 
потегляне

• Контейнер за трева с модулна конструкция и голям 
капацитет на вместимост

• Лесна настройка на височината на косене с един 
регулатор

• Лесно сменяеми остриета с волфрамов връх

Режещи инструменти с остриета с волфрамов връх

Регулиране на височината на косене без инструмент

Стойки за кормило с ниска вибрация за безопасна и 
удобна работа

VERTICUT TT МОДЕЛ
D130

Работна ширина 510mm (20”) 

Двигател Honda GX160

ПЪЛНА СПЕЦИФИКАЦИЯ, НАЛИЧНА НА www.dennisuk.com
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„Използвам Verticut TT на 15 
стадиона в Западна Шотландия. 
Резултатът е по-бърз растеж на 
тревата. Дадох го на приятели и те 
също бяха впечатлени. "

Derek Logue – Derek Logue Groundcare

Посетете www.dennisuk.com, за да видите Verticut TT в действие
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S500 PLUS

"Две в едно" машина
S500 PLUS е със сменяеми което го прави идеално за стадиони, 
голф игрища и се чувства у дома и при други спортни тревни 
терени.

32
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С монтирана глава с шипове, тази лесна за 
използване машина аерира тревата, 
пробивайки по повърхността, 
позволявайки на въздуха, водата и 
торовете да проникнат до зоната на 
корена, което води до по-здрава тревна 
повърхност. Отворите с размер от 3 mm x 
20 mm осигуряват 3% дупки върху всеки 
терен.

Главата с ножове създава идеални джобове 
за покълване на семената, намалявайки 
разхода и подобрява кълняемостта. С 
допълнителното приспособление - кутия 
за семена, тревните смески се пускат на 
земята с предписаната скорост и се 
поставят в джобовете, което позволява да 
не прекъсва косенето и използването, без 
да се намаляват шансовете на семената.

Уникално за Dennis S500 PLUS:

• Мощност от Honda - двигател с лесен старт с дълъг 
живот и технология Q9 за ниски нива на шум 

• Валяк с голям диаметър за максимално проникване

• Напълно сменяеми износващи се части

• Лесна работа и система за бавно поемане на 
съединителя за плавно потегляне

• Лесна за маневриране в и извън ъглите

Четка с висока плътност и тежка кутия за семена

Ролка с шипове Заключване на макарата при смяна

S500 PLUS МОДЕЛ
Working width 510mm (20”)

Двигател Honda GX120

Захранващ блок с перфоратор D135/1

Захранващ блок с аериращ барабан D135/2

D135/3 Захранващ блок с 
перфориращ валяк и сеялка

Допълнителна перфорираща ролка D136/1

Допълнителна аерираща ролка D136/2

ПЪЛНА СПЕЦИФИКАЦИЯ, НАЛИЧНА НА www.dennisuk.com
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„S500 PLUS прави всичко, което очаквахме от него, той е много лесен за използване и настройка. Истината е, че когато го 
използвате - работата ви носи удоволствие. "

Andrew Myson – Trinity Hall, Cambridge

• Лесна смяна на барабани - под 1 минута смяна

• Само 90 минути, за да обработите и посеете среден 
размер игрище (45м х 45м)

• Лесни за почистване барабани

• Аериращият валяк създава 3% дупки - това е 
около 50м2 за средно голям стадион

• Опция за прикачване на сеялка

Идеален джоб за семена за 
силно и бързо покълване

Аератора създава 
въздушни кухини 

Посетете www.dennisuk.com, за да видите S500 PLUS в действие
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Перфоратора създава идеалния джоб за покълване 
на семената, максимизирайки кълняемостта и 
укрепвайки кореновата система. Без прекъсване на 
косенето или използването на терена. Аериращият 
валяк е идеален за аерация на малки площи, където 
уплътняването е проблем, позволяващ проникване 
на въздух, вода и хранителни вещества.

Уникални черти:

• Сменяеми глави между
шлиц и шип

• Спестявате 50% от тревните семена при 
прекомерно засяване с помощта на 
перфоратора

• Бързо покълване и по-силен растеж

• Не се губи игра и не се изисква подхранване

• Лесни за съхранение и поддръжка

РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ 
Работна ширина 250mm (10”)

Bray ръчен перфоратор BS002

Bray ръчен аератор BS004

Допълнителен перфоратор BS003

Допълнителен аератор BS005

ПЪЛНА СПЕЦИФИКАЦИЯ, НАЛИЧНА НА www.dennisuk.com

Bowls/Croquet/Tennis Cricket Golf Lawns Amenity

Ръчни инструменти Bray

Максимизиране и възстановяване на 
състоянието на тревата
Идеален за присаждане и аериране на малки площи от стадиони, тенис кортове, голф игрища и 
декоративни тревни площи.

34

Аератор Перфоратор
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Помагаме ви да изберете 
вашата косачка Денис

Приложение
F

T
 R

an
g

e

R
az

o
r 

U
lt

ra

R
az

o
r

S
im

p
le

x
R

an
g

e

S
u

p
er

S
ix

R
an

g
e

G
6

6
0

, G
76

0
, G

8
6

0

G
2

6
D

, G
3

0
D

, G
3

4
D

P
re

m
ie

r 
R

an
g

e

P
R

O
 3

4
R

V
er

ti
cu

t 
T

T

S
5

0
0

 P
L

U
S

B
ra

y
 H

an
d

 T
o

o
ls

Игри с топка/Крикет/Тенис
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Футбол/Тенис/Ръгби

Крикет

- Wicket

- Square

- Outfield

Голф - Старт зона

- Игрище

Обществени паркове и градини

Озеленители/Поддръжка

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 Денис. Това ръководство подлежи на промяна в спецификацията на машината. В Денис 
ние винаги се стремим да подобряваме нашите продукти. За най-новата информация относно вибрациите и шумовите емисии, моля, посетете 
www.dennisuk.com в раздела с ръководствата.
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Получаване на знания
от експертите
Образователните семинари в DENNIS и SISIS са популярни събития, организирани в 
клубове и съоръжения в Обединеното кралство и в чужбина. Участниците, 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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„90-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 с Денис машини, са необходими 
умения, отдаденост и готовност да се научите да достигнете и да останете на върха 

на играта. "

„Днес научих много. От първия говорител, който говори за поляните и парковете и 
тяхната поддръжка, а след това излезе навън и ни обясни в големи подробности за 
всички ремонти на наличните машини - това просто беше фантастично. Има неща, 
които чух и видях днес, които в крайна сметка ще подобрят качеството на работата ми."

Eric Woodmason – Clubs and Programmes Officer for Gloucestershire Cricket Board



Ръка за помощ от 
отбора на Денис
Достъп до информация, от която се нуждаете

Уебсайтът на Денис
е постоянно развиващ се 
източник на полезна и практична 
информация за потребителите на 
Денис. Можете да гледате 
видеоклипове на машини

Проверете нашата отлична мрежа 
от дилъри

Дилърите, които представляват 
продуктите на Денис, 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.

в действие, получавате ценни съвети за 
поддръжка на тревата и теглите 
ръководства за експлоатация на всички 
продукти на Dennis, когато ви е удобно -
по всяко време, всеки ден.

Резервни части на следващия ден 

В Денис разбираме значението на намаляването на престоя на машината, така че имаме огромен 
запас от резервни части, като всички те могат да бъдат изпратени на следващия ден чрез нашата 
специализирана дилърска мрежа.

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

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

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

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

Правим добра компания

Денис подкрепя индустриални асоциации чрез корпоративно членство, което включва:

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

38
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Изградени с опит
Повече от 80 години SISIS проектира и произвежда оборудване за поддръжка на тревни площи за 
естествени и изкуствени повърхности.

Сега, като част от групата на Howardson заедно с Dennis, трите продуктови портфолиа предоставят на 
земеделците, озеленителите и градинарите истински обширна гама от британски висококачествени продукти, 
изградени и проектирани с жизненоважна съставка: ОПИТ.

Нашата репутация се гради не само върху качеството на нашите продукти, но и върху високото ниво на 
клиентска и техническа поддръжка, предоставяна от нашите опитни екипи на място и в офиса и нашата 
професионална дилърска мрежа.

За да научите повече за гамите продукти на SISIS и Syn-Pro от SISIS или да заявите каталог по телефона на 
+359889954781 

Експертни повърхности
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Поради политика на непрекъснато развитие Денис си запазва правото да променя 
спецификацията без предварително уведомление. Всички продадени стоки подлежат на 

условията на продажбата на компанията, копия се предоставят при поискване.

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


