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Turf Time
- prof såning af græs på store arealer

 Turf Time er en enkel og brugervenlig såmaskine

  Turf Time sår præcist – og den ønskede mængde

		Turf Time er billig i drift og indkøb

		Turf Time er nem at flytte fra sted til sted

Her kan man se valsen, der 
trykker frøet ned i såbedet, 

så det kommer hurtigt i 
gang med spiringen og 

dermed væksten.

Hele så-
kassen er 

opbygget i 
rustfrit stål 

inklusiv 
såvalsen, 

der sørger 
for den 
præcise 
udmad-
ning af 

græsfrø-
ene.

HORSENS MASKINER A/S
egeskovvej 10 . 8700 horsens
tlf. 76 69 29 00 . www.horsensmaskiner.dk



egeskovvej 10 . 8700 horsens
tlf. 76 69 29 00 . www.horsensmaskiner.dkHORSENS MASKINER A/S

Enkel græssåmaskine 
med høj kapacitet

Mange opgaver med 
at så græsplæner i 
alle størrelser førte 
til, at Ørridslev 
Multiservice I/S 
investerede i en 
Turf Time – og 
det har ejerne 
ikke fortrudt

Når man 
skal anlægge 
en mindre 
græsplæne, 
kan man 
sprede frø-
ene med 
h å n d e n . 
Men den 

løsning går slet ikke, når 
man skal over store arealer 
hvert år.
  - Så er det heller ikke sjovt 
at skulle skubbe rundt med 
en hånddreven græssåma-
skine, siger Jan Østergaard 
Jensen, der sammen med 
Hans Jørgen Vinther ejer 
Ørridslev Multiservice I/S.
  De to har 
mange op-
gaver med 
at anlægge 
græsplæner, 
og ofte er det 
store arealer, 
der er tale 
om.

  - Er det plæner på op til 
5.000 kvadratmeter, bruger 
vi vores Turf Time fra Hor-
sens Maskiner A/S, fortæl-
ler Jan Østergaard Jensen.
  Den enkle, men robuste 
maskine blev købt i begyn-
delsen af 2007, og siden 
har den tilsået rigtig mange 
græsplæner i Østjylland.

Nem at 
betjene 
I princip-
pet be-
står en 
Turf Time 
af en så-
kasse, en 

trinløs regulerbar såvalse 
og to pakvalser plus en 
Honda benzinmotor - samt 
en hydraulikpumpe til det 
hydrostatiske træk.
  - Man starter den og giver 
motoren fuld gas. Og når 
frømængden er indstillet 
på den trinløse skala, kører 
man frem og tilbage på så-
bedet blot ved at trykke på 
et håndtag.
  - Vipper man håndtta-
get til den ene side, køres 
der fremad, og vippes det 
modsat, kører man bag-
læns, forklarer Jan Øster-
gaard Jensen.
  Frøene bliver drysset ud 

Tekniske specifikationer for Turf Time 
Længde 150 cm
Bredde 75 cm
Såkasse 30 kg
Såkasse, materiale Rustfrit stål
Såmængde 1 – 9 kg pr. 100 m²
Antal valser 2
Antal river 1
Motor Honda GX 160 med 5,5 hk
Fremdrift Hydrostat Sauer Danfoss 50
Areal pr. time Op til cirka 3.000 m²

Her indstilles frømængden trinløst, og der kan sås fra næsten ingenting til otte-ni kilo 
pr. 100 kvadratmeter.

Turf Time 
har en ef-

fektiv så-
bredde på 

0,75 centi-
meter, og den 

kan køre lige 
så stærkt, som 

man går, siger Jan 
Østergaard Jen-
sen. Det svarer til, 
at der kan sås op 
mod 3.000 kva-
dratmeter i timen.

Transport af en Turf Time er 
nem, da den selv kan køre op 
på et lad eller en trailer, når man 
har køreskinner som her.

oven på jorden foran de to 
pakvalser, som pakker frø-
ene ned i jordoverfladen. 
Der bliver kun sået, når der 
køres fremad – ved kørsel 
baglæns stopper frøvalsen 
automatisk.

Sår og tromler samtidig
- Det er, som det skal være, 
og frøet bliver udsået nøj-
agtigt, så plænen bliver 
ensartet, konstaterer Jan 
Østergaard Jensen.
  Normalt bliver der sået 
omkring tre kilo frø pr. 100 
kvadratmeter. Men der kan 
sås op til otte-ni kilo pr. 
100 kvadratmeter.
  - Vi kører med en ha-
stighed, der svarer til rask 
gang, og det er vel omkring 
seks kilometer i timen, me-
ner han.
  Når der er sået færdigt, er 
det ikke nødvendigt at trom-
le, for det klarer en Turf Time 
i samme arbejdsgang.
- Så i forhold til en hånd-
maskine sparer man endda 
en arbejdsgang, nemlig 
tromlingen, siger han.

Nem at vedligeholde
Der er ikke mange be-
vægelige dele på en Turf 
Time, som skal vedlige-
holdes.
   - Der er fire smørenip-
ler i alt på 
pakvalser-
ne, og så 
skal man 
skifte olie 
på moto-
ren regel-
mæssigt, 
forklarer 
Jan Øster- 
gaard Jen-
sen.
  Med mellemrum skal hy-
draulikolien også skiftes, 
og kæden, som trækker 
såvalsen, skal smøres med 
mellemrum.
  - Man skal desuden huske 
at rense motorens luftfilter, 
for når det er tørt, er der 
meget støv i luften, siger 
han af erfaring.
  Hele maskinen er malet 
bortset fra såkassen, der er 
udført i rustfrit stål, så den 
ikke ruster.

… når frømæng-
den er indstillet 

på den trinløse skala, 
kører man frem og 
tilbage på såbedet blot 
ved at trykke på et 
håndtag…





… frøet bliver 
udsået nøjagtigt, 

så plænen bliver 
ensartet…




… i forhold til 
en håndmaskine 

sparer man endda en 
arbejdsgang, nem-
lig tromlingen…






