
A műfű karbantartás
művészete



A Globál Sport Kft. kizárólagosan forgalmazza a német SMG által gyártott pályakarbantartó-gépeket. A két cég együttműködése több évtizedes múltra 
tekint vissza, így a Globál által épített műfüves pályák karbantartásához a német cég által gyártott gépeket használja és ajánlja partnereinek. Az SMG 
az atlétikapálya karbantartására és javítására szolgáló gépek gyártásában szerzett 40 éves tapasztalata mellett, már 20 éve foglalkozik a műfüves 
burkolatok telepítésére, karbantartására és javítására szolgáló eszközök
 gyártásával is.

Miért válasszon minket?
- 25 éve megbízhatóan a sportpálya építés területén tevékenykedünk
- a legszélesebb sportburkolat palettát találja meg nálunk
- speciálisan ezen célokra alkalmas építő és karbantartó gépekkel rendelkezünk
- Európa legstabilabb anyagbeszállítói állnak a cégünk mögött
- képzett szakembereink garanciát jelentenek a magas minőség előállítására
- elképzeléseit az Ön igényei és pénztárcájához mérten készítjük el
- hazai és nemzetközi referenciákkal rendelkezünk

Társaságunk palettáján szerepel: 
- műfüvek széles választéka a dekortól a sportpálya burkolására 
   használt műfűig
- PVC, poliuretán, acrill, műsalak, gumiszőnyeg burkolatok
- fa, salakos és élőfüves burkolatok
- Magyar Termék díjas Ovi-Foci pálya tervezése, 
kivitelezése
- SMG pályakarbantartó-gépek forgalmazása
- játszóterek teljes körű kivitelezése

“Ahol a Sport és az Építőipar találkozik!

“Mi szakértelmünket 
adjuk az Ön ötletéhez!”
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Napi karbantartás Alapos karbantartás



Napi Karbantartás: Vontatható kiegészítők:
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Töltőanyag
elegyengetése

Fűszálak
felkefélése

Talajhajtású forgókefével

TurfCare Család
A talajhajtású, vontatott TurfCare TCA1400 az SMG legkedveltebb napi takarításra alkalmas gépe, bármilyen 
töltött műfüves pályára. A kerékhajtásnak köszönhetően a gép bármilyen hidraulikus- vagy 
tengelyhajtástól függetlenül működik, ezért a TurfCare gépet bármilyen járműre, például kis
kompakt traktorra vagy quadra is rá lehet csatlakoztatni.
Munkaszélessége 1400 mm.

TurfScout TS1400
Az összehajtható technológia és a 3 pontos rögzítésű 
integrált vonóhorog könnyű szállítást tesz lehetővé, 
szűk bejáratokon is átfér. Ez által a talajhajtású, 
vontatható TurfScout tökéletes segédeszköz 
a kisebb pályák, mint a futsal
napi karbantartásához; 
munkaszélesség 1400 mm.

A napi karbantartáshoz puha forgókefével és állítható szitával felszerelt vontatott 
eszköz szükséges. A felszedett töltőanyagot megtisztítja a törmeléktől és 
egyenletesen visszajuttatja a műfűbe. A dolog lényege, hogy mindig egyenlő 
mennyiségű töltőanyag legyen a szitában, így az egyenletesen visszatölthető és
tökéletesen sima pályát kapunk.

               
                FIGYELEM:

A napi karbantartást végző gépek használata 
mellett, erősen ajánlott felvenni a 

kapcsolatot az SMG helyi 
képviseletével az alapos 

karbantartás végett.



Talajhajtású forgókefével

Turf Boy T B1
A 2 hengeres, 16 lóerős, léghűtéses motorral hajtott TurfBoy TB1, egy talajhajtású forgókefével 
felszerelt kompakt, az SMG gazdaságos önjáró gépe a kisebb töltött műfüves pályák
napi  karbantartására;  munkaszélessége 700 mm.

Önjáró gépek

CareMax CM1
A 3 hengeres 17 lóerős vízhűtéses dízelmotorral felszerelt és 3 összehajtható, talajhajtott forgókefével 
felszerelt CareMax CM1 ötvözi a kompakt méret és a maximális teljesítmény előnyeit a napi 
karbantartás során a kisebb futsal pályákon vagy teljes méretű, bármilyen töltésű pályákon is.



A géppel hajtott forgókefe, állítható szita és szívóturbina a legfőbb jellemzői az alapos 
karbantartásra szánt eszközöknek. A felszedett betöltő anyagot
megtisztítják a törmeléktől, portalanítják és egyenletesen visszatöltik a műfűbe.
A töltőanyag újra terítése és elegyengetése mellett, valamilyen kiegészítő
eszközzel végzett dekompaktálás és újra beszórás jelenti a munkafolyamat
végét.

              

Napi + alapos karbantartás Tolható/vontatható  eszközők
Géppel hajtott kefével és szívóturbinával

TurfSof t  TS2 / TS3
A benzinmotoros meghajtás, gépi hajtású forgókefe, 
a szívóturbina és az állítható szita a legfőbb jellemzői a
TurfSoft TS2/TS3 gépnek a napi és alapos karbantartás
 elvégzéséhez tenisz vagy futsal pályákon. A lehajtható
karral rendelkező eszköz ideális szűk, lépcsővel, ajtóval
rendelkező pályákra. Munkaszélessége 800 mm.

TurfKing Család
A 3 ponton rögzített, vontatott kiegészítő kompakt 
traktorokhoz csatlakoztatható, amelyek legalább 20-25 
lóerősek. A TurfKing alkalmas minden napi és alapos 
karbantartási művelet elvégzésére,különösen 
nagypályák esetében. A porszívó rendsze-
rének öntisztuló polyeszter szűrő 
betétje hosszú élettartamú
és folyamatosan portalanít. 
Munkaszélessége
1500 mm.
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gépi hajtású kefével és szívóturbinával

TurfBoy T B2
A 16 lóerős, léghűtéses benzinmotor hajtású, forgókefével és szívóturbinával felszerelt, állítható 
rostával, a TurfBoy TB2 az SMG gazdaságos önjáró gépe napi és alapos karbantartásra, mindenféle,
kisméretű töltött műfüves burkolatra, mint például futsal vagy tenisz pályák. 
Munkaszélessége 900 mm.

Önjáró gépek



MULTIFUNKCIÓS GÉPEK
gépi hajtású kefével, szívó turbinával és opcionális kiegészítőkkel

CareMax CM2D
A több mint 10 csatlakoztatható kiegészítő, mint például a betöltő stb., által a CareMax CM2D egy 
multifunkciós önjáró traktor, amely minden, napi és alapos karbantartási művelet elvégzésére és még 
többre is alkalmas. Az SMG CareMax CM2D gépe a 17 lóerős, vízhűtéses dízel motorhajtással, 
a könnyű kezelhetőség és a 2400 mm-es munkaszélesség révén, lehetővé teszi a gép ipari szintű 
alkalmazását akár pályaépítő cégeknek is.

              

Napi + alapos karbantartás
Sport Champ SC2 / SC3
A korábbi CleanMatic CM800 utódjaként a SportChamp SC1 1996. december 19-én jelent meg. Több mint
1400 világszerte eladott példány és a 20 éves napi és alapos karbantartási tapasztalatnak köszönhetően, az 
SMG SportChamp gépe a karbantartásra szánt választék zászlóshajója. Jelenleg 19, főleg a gép elejére 
szerelt csatlakoztatható kiegészítővel, többféle motorral, szűrőtartállyal és a piacon legerősebb 
porszívó rendszerrel szerelve, minden munkát el tud végezni, akár kivitelező cégeknek, 
vállalkozóknak, közintézményeknek vagy sport kluboknak egyaránt, 
bármilyen műfüves burkolaton.



Választható kiegészítők
A kiegészítők széles választékának köszönhetően kibővül és felgyorsul az összes szükséges karbantartási munkafolyamat. 
Elérhetőek speciális eszközök a CareMax és SportChamp gépekhez a téli munkák elvégzésére és a betöltő anyag újratöltésére,
fellazítására, levelek eltávolítására és/vagy akár  a védőszerek beszórására is. 

A SportChamp alkalmazásának határai kibővültek a töltetlen műfűre, más szintetikus
sportburkolatokra vagy járdaszegélyekre szánt kiegészítők alkalmazásával.

Ezáltal a SportChamp SC2/SC3 és a CareMax CM2D az Ön sportpályájának ideális
multifunkcionális karbantartó gépei.



Kefével szerelt kiegészítők
Oszcillációs Kefe OS1700
Láncos (PTO) vagy hidraulikus hajtású, 3 pontos kiegészítő
 a fűszálak felállítására és a töltőanyag bekefélésére 
a műfüves burkolatba. A kefe oszcillációs mozgása
 következtében több irányú munkavégzést tesz 
lehetővé.
Munkaszélesség 1700 mm.

Turf Tuner T T1600
Vontatható kiegészítő a műfű dekompaktálására és
felkefélésére. A 3 pontos rögzítés kompatibilis a legtöbb 
kereskedelemben kapható traktorral és megkönnyíti 
a szállítást. Az 1600 mm-es munkaszélesség 
állítható és a tüskék igény szerint 
kicserélhetőek kefesorra.

TriangleBrush DB1600
A műfűszálak felállítására használható háromszögű kefe. A vonóhorog és a 4 darab kerék 
megkönnyíti a kezelést; munkaszélesség 1600 mm.

.

       
        FIGYELEM:

Ezek az eszközök csak a műfű 
felkefélésére alkalmasak!



Betöltő kiegészítők
Spreader SP1000
A talajhajtású, 3 pontos rögzítésű traktorra szerelt 
kiegészítő, az 500 kg-os kapacitásával és 1000 mm 
munkaszélességgel műfüves pályák
betöltésére használható.

    

BeltSpreader BS800
A talajhajtású, vontatható BeltSpreader BS800, a 
200 kg-os kapacitásával és 800 mm 
munkaszélességgel a műfüves pályák 
betöltésére használható, akár száraz
vagy nedves betöltő anyaggal, 
pl. szerves anyag.

Manual Spreader HS800
A manuális TopDresser HS800 a 200 kg-os kapacitásával és 800 mm-es
munkaszélességgel a műfüves pályák betöltésére használható.

.

               FIGYELEM:
Ezek a gépek csak felszíni 

betöltésre alkalmasak.
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