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at Στην Allett είμαστε πολυ περήφανοι για την καταγωγή μας. 
Είμαστε μια εταιρεία 100% Βρετανική, που για 50 χρόνια εξειδικεύεται
 στην κατασκευή χειροδηγούμενων κυλινδρικών χλοοκοπτικών ακριβείας, 
Μέσα απο τα τεχνολογικά μας επιτεύγματα έχουμε βοηθήσει στη δημιουργία
καλύτερων πιο αποδοτικών αθλητικών επιφανειών με χλοοτάπητα και στη 
δημιουργία πραγματικών στολιδιών στον ιδιωτικό κήπο.

 

“Προσφέρουμε 
διαρκή 

τεχνολογικά 
επιτεύγματα και 

καινοτομίες 
που φέρνουν 

απόλυτη ηρεμία”

 
 

Reg Allett 1970

Introduction Με τη σφραγίδα της Γεωμηχανικής! 

Το Μαίο του 2011
κάναμε διάφορες
προσθήκες στη γκάμα μας
επεκτείνωντας τα προϊόντα
μας για να πετύχούμε τη 
μέγιστη ικανοποίηση 
πελατών, διαβεβαιώνοντας
πως κάθε τελικός χρήστης
θα λάβει ακριβώς το μοντέλο
που τον εξυπηρετεί.

Με αυτές τις προσθήκες 
και τις προσθήκες στην
ημι-επαγγελματική μας σειρά
η Turf-Mech έγινε ο 
μεγαλύτερος παραγωγός
χειροδηγούμενων 
κυλινδρικών, βενζινοκίνητων
χλοοκοπτικών μηχανων με την
δυνατότητα να προσφέρει διαρκή
τεχνολογικά επιτεύγματα και
καινοτομίες που φέρουν
απόλυτη ηρεμία στον 
τελικό χρήστη.

Το πρωτότυπο Allett
 ήταν 92 cm, σχεδιασμένο, 
κατασκευασμένο και 
δοκιμασμένο το 1965 
από ενα γεωπόνο μηχανικό, 
τον Reg Αllett, o οποίος, ενα 
χρόνο αργότερα παρήγαγε 
και πούλησε το πρώτο του 
χλοοκοπτικό.

Μέσα σε 2 χρόνια απο την
έναρξη του, το χλοοκοπτικό 
αυτό ήταν το Νο1 επαγγελματικό 
χλοοκοπτικό και μέχρι το τέλος
του 1960, τα Αllett υπήρχαν σε
όλα τα γήπεδα κρίκετ και σε
μερικά γήπεδα ποδοσφαίρου.

Επίσης μας εμπιστεύτηκαν
πολλά επαγγελματικά γήπεδα
ποδοσφαίρου και ράγκμπυ,
άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις,
δημοτικά πάρκα, εξοχικές
κατοικίες σε όλη τη μεγάλη 
Βρετανία και την ηπειρωτική
Ευρώπη.

Το 1970 το 80’ και το 90’ 
συνεχίσαμε να αναπτύσσουμε
την επαγγελματική μας σειρά
με την δημιουργία των μοντέλων
με πλάτη κοπής20’, 24’, 30’, 34’ 
και 42’μ και τα πρώτα χρόνια
της τωρινής χιλιετίας τα 
επαγγελματικά χλοοκοπτικά
μας είχαν εξειδικευτεί για κάθε 
χρήση, επεκτεινόμενοι έτσι 
στους ιδιωτικούς κήπους.

Ακόμα, μας τίμησε η επιτροπή
υπευθυνη για τα βρετανικά 
νεκροταφεία, με αποκλειστικότητα
σε όλο τον κόσμο με σκοπό να
διατηρείται ο χλοοτάπητας
όπως στην πατρίδα μας.

Τον Άυγουστο του 2007
η εταιρεία αποκτήθηκε απο
την ιδιωτική Turfmech-group 
και η γραμμή παραγωγής 
μεταφέρθηκε στο υπερσύγχρονο
εργοστάσιο της στο Hixon,

Βέβαια, διατηρήθηκε το 
πολύ χαρακτηριστικό χρώμα
της Allett που ούτως ή άλλως
είναι αναγνωρίσιμο σε όλο τον 
κόσμο.

Σήμερα η Allett, η μάρκα 
επαγγελματικών 
χειροδηγούμενων 
κυλινδρικών χλοοκοπτικών 
είναι στην αχιμή της αγοράς 
εξυπηρετώντας όλα τα κομμάτια 
της αγοράς προσφέρωντας
άρτια, αξιόπιστα, αποδεδειγμένα
στην πράξη, χλοοκοπτικά
μηχανήματα που παράγουν
ενα τρομερής ποιότητας 
αποτέλεσμα σε οποιοδήποτε
χλοοτάπητα και αν 
χρησιμοποιηθούν.
Όλα μας τα μηχανήματα
λειτουργούν τέλεια,
παράγωντας λίγο θόρυβο,
και υποστηρίζονται πριν 
και μετά την πώληση
απο την εταιρεία μας, κάτι το
οποίο κάνουμε με μεγάλη μας 
χαρά, για όλους τους πελάτες μας
σε όλο τον κόσμο.
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Κυλινδρικά

Περιστροφικά

Ποιό σας ταιριάζει?

Γιατί

 

 

 

 
 

Κάδος
Ο κάδος ενός κυλινδρικού
χλοοκοπτικού βρίσκεται 

στο εμπρός τμήμα του
μηχανήματος. Το εσωτερικό
του είναι πάντα προσβάσιμο

ώστε να βλέπετε πόσο 
γκαζόν κουρεύετε, πόσο

καλά γίνεται η κοπή και εάν
υπάρχει χώρος για άλλο 

ένα “πέρασμα” του χώρου
τον οποίο κουρεύετε.

 
 

 

 
 

 

Απο τον Eddie Seaward,  
Αρχί-συντηρητή,  
The All England Club, 
Wimbledon.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε www.allett.co.uk, www.geomechaniki.gr

Κάθε φύλλο του χλοοτάπητα κόβεται με ακρίβεια με τα 
μαχαίρια του κυλίνδρου (μπλε) και του 
κάτω μαχαιριού (κόκκινο) να δρούν επανελλειμένα
 σαν ενα ψαλίδι.

Τα περιστροφικά χλοοκοπτικά βασίζονται σε ενα υψηλής
 ταχύτητας περιστρεφόμενο μαχαίρι που κόβει τα φύλλα
 του χλοοτάπητα σαν μπαλτάς.

Eίναι δικής σας επιλογή,
Θέλετε μια περιοχή με 
κομμένο γρασίδι ή
θέλετε αληθινό 
χλοοτάπητα?

Εαν απλά θέλετε
κούρεμα γρασιδιού
μπορείτε να καταλήξετε
σε περιστροφικό 
χλοοκοπτικό. Όμως εάν
θέλετε ενα ευπαρουσίαστο
όμορφο χλοοτάπητα
που αναδεικνύει τον
κήπο σας, τότε να 
επιλέξετε κυλινδρικά
χλοοκοπτικά Allett.

Υψηλή ποιότητας,
κήποι με πολυτελή
όψη και αθλητικές
εγκαταστάσεις
πρασίνου κουρεύονται
με κυλινδρικά 
χλοοκοπτικά Allett.
Η υπέρτατη κοπή τους
και η έμφαση στη
λεπτομέρεια της
δημιουργίας λωρίδων
τα καθιστά προφανή
επιλογή.

Allett?
Koύρεμα ακριβείας.
Ενα κυλινδρικό χλοοκοπτικό
χρησιμοποιεί μια σειρά απο
αιχμηρές εναλλασόμενες 
σπειροειδής λεπίδες (μαχαίρια).
Ο περιστρεφόμενος κύλινδρος
παγιδεύει τα φύλλα (στέλεχος)
 του χλοοτάπητα ανάμεσα
στις λεπίδες και ένα στατικό
μαχαίρι,δημιουργώντας μια
κίνηση κοψίματος αντίστοιχη
με αυτή ενός ψαλιδιού.

Διαγράμμιση χλοοτάπητα
Όλα τα ποιότικά κυλινδρικά
χλοοκοπτικά φέρουν εμπρός
και πίσω κυλίνδρους κίνησης 
(ρόλερς). Ο χλοοτάπητας
κουρεύεται και αυτόματα
κυλινδρίζεται για να
δημιουργήσει έντονες και
όμορφες διαγραμμίσεις.
Το χαρακτηριστικό σχήμα
των “Λωρίδων” σε ένα
χώρο πρασίνου είναι 
συνώνυμο της ποιότητας.
Με τα 2 ρόλερ επιτυγχάνεται
τέλειο αποτέλεσμα.

Αποφυγή Γδαρσίματος
Με τα ειδικά εμπρός και
πίσω ρόλερ ενός Allett
είναι ρυθμισμένα πολύ 
κοντά στο ύχος κοπής.
Αυτό επιτρέπει τα πολύ
χαμηλά ύψη κοπής να
επιτυγχάνονται χωρίς
γδάρσιμο (scalping)
 της επιφάνειας του 

χλοοτάπητα. 

Χωρίς ίχνη τροχών
Σε εκτατικές εγκαταστάσεις

ενα μεγάλο κυλινδρικό 
χλοοκοπτικό όπως το 

Buckingham 30H 
έχει το βάρος του

σωστά κατανεμημένο ώστε
να μην συμπιέζει το έδαφος
και λόγω των κυλίνδρων να
μην αφήνει ίχνη απο τους

τροχούς του, βελτιώνοντας
έτσι την ποιότητα μετά την

κοπή.

 Περιστροφικά Κυλινδρικά
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Kensington 14K 17K 20K

Τύπος Βενζινοκίνητο κυλινδρικό χειροδηγούμενο χλοοκοπτικό
Πλάτος κοπής 35cm (14") 43cm (17") 51cm (20")
Σύστημα κοπής Κυλινδρικό
Αριθμός μαχαιριών  ‘Quick  Cartridge’  κύλινδρος που φέρει 6 μαχαίρια
Quick Cartridges (Q c)  
(Διαθέσιμο προαιρετικά)

Κινητήρας 98cc Kawasaki easy start κινητήρας βενζίνης.  
1.6 litre ντεπόζιτο

Αυτοκίνηση Αυτοκινούμενο - ενεργοποιούμενο απο το χερούλι
Τρόπος εκκίνησης Κορδόνι
Κοπές ανα μέτρο  Κύλινδρος (6)  Qc  79     Qc 131)
Ύψος κοπής 6mm – 32mm ( ¼" to 1 ¼")
Ρύθμιση ύψους κοπής Πλήρως ρυθμιζόμενο

Χερούλι Ρύθμιση 3 υψών. 2 διαφορετικές μπάρες για την κίνηση και την κοπή  

Πίσω κύλινδρος κίνησης (ρόλερ) Ατσάλινος Κύλινδρος 2 τομέων με διαφορικό τύπου γρανάζι
Εμπρός κύλινδρος κίνησης (ρόλερ) Ατσάλινος με ρουλεμάν 

Τσουγκράνα Τσουγκράνα πίσω απο το μπροστινό ρολερ για να ανορθόνωνται τα 
στελέχη του χλοοτάπητα πριν κοπεί - μεταβλητό ύψος

Κάδος  52 litre
Συνολικό πλάτος 51cm (20") 60cm (23") 68cm (27")
Βάρος (με κάδο) 45kg (99lb) 51kg (112lb) 54kg (119lb)
Επίπεδα θορύβου χειριστή 96 dB(A)
Εγγύηση Δύο χρόνια

Allett 
Kensington 

 

 

 

 

 
 

 

  Qc 

 
 

 

 
Ian Gough, Head Greenkeeper, 

 

Kington Golf Club, Hertfordshire.

Kensington 

C

QUICK
CARTRIDGE

TM

Χρηστικός κάδος με απλή και εύκολη εφαρμογή!

Σχεδιασμένο για
απαιτητικούς χρήστες 
για μεσαίες έως μεγάλες
εκτάσεις χλοοτάπητα.
Το μοντέλο Kensington
είναι διαθέσιμο σε 3 
πλάτη κοπής: 

To Kensington 14k 
στα 35,6 cm πλάτος
κοπής, το Kensington
17K στα 43,2 cm και το
Kensington 20K στα
50,8cm πλάτος κοπής

Όλα τα μοντέλα είναι
εξοπλισμένα με 
κυλίνδρους που φέρουν
6 μαχαίρια και αποδίδουν
79 κοπές το δευτετόλεπτο
και επίσης έχουν 
ενσωματωμένη ειδική
ρυθμιζόμενη τσουγκράνα
για να πραγματοποιούν
ενα ελαφρό καθαρισμό
καθώς κουρεύετε και
για να ανορθώνουν τα
στελέχη του χλοοτάπητα 
ώστε να βαλτιώνεται 
η απόδοση στο κούρεμα.

Όλα τα μοντέλα 
φέρουν τετράχρονο
κινητήρα Kawasaki 
98cc μονοκύλινδρο
βενζίνης και κάθε 
μοντέλο φέρει ειδική
ρύθμιση για το ύψος
κοπής απο 6 - 32 mm.

Για ενισχυμένη φροντίδα
χλοοτάπητα διατίθεται
προαιρετικά κύλινδρος
που φέρει 10 μαχαίρια
για να αντικαταστήσει
τον κύλινδρο με τα 6
μαχαίρια, προσφέρωντας
ομορφότερο αποτέλεσμα.

“Έχουμε σύνολο επτά 
καινούρια χλοοκοπτικά
Allett  και  παραμένουμε
ικανοποιημένοι με την απόδοση
την αξιοπιστία και την ποιότητα 
κοπής”

Ο κύλινδρος που φέρει
 10 μαχαίρια έχει ρυθμό
κοπής 131 κοπές το μέτρο
και αλλάζει έυκολα και 
γρήγορα.

Προαιρετικά διατίθεται 
και κύλινδρος αερισμού

αντικαθιστά τον 
κύλινδρο κοπής.

Όλα τα μηχανήματα
Allett έχουν 2 χρόνια
εγγύηση.

 62 litre 70 litre

Κύλινδρος (10)
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Buckingham 20H 24H 30H

Τύπος Βενζινοκίνητο κυλινδρικό χειροδηγούμενο χλοοκοπτικό
Πλάτος κοπής 51cm (20") 61cm (24") 76cm (30")
Σύστημα κοπής Κυλινδρικό
Αριθμός μαχαιριών Κύλινδρος με 6 μαχαίρια
Κινητήρας 196cc Honda easy start κινητήρας βενζίνης
Χωρητικότητα βενζίνης 3.1 litre
Αυτοκίνηση Αυτοκινούμενο - ενεργοποιούμενο απο το χερούλι
Τρόπος εκκίνησης Κορδόνι
Κοπές ανα μέτρο 73 
Ύψος κοπής 5mm – 35mm 
Ρύθμιση ύψους κοπής Πλήρως ρυθμιζόμενο με υποβοήθημα
Χερούλι Ρυθμιζόμενο ύψος, ειδική μπάρα ενεργοποίησης κίνησης
Πίσω κύλινδρος κίνησης (ρόλερ) Ατσάλινος με επικάλυψη αντιολιστθητικού λάστχιου

2 τομέων 3 τομέων
Εμπρός κύλινδρος κίνησης (ρόλερ) Ατσάλινος με ρουλεμάν 

Τσουγκράνα Τσουγκράνα πίσω απο το μπροστινό ρολερ για να ανορθώνονται τα
στελέχη του χλοοτάπητα πριν κοπούν - μεταβλητό ύψος

Κάδος Πολυπροπυλένιο
84 litre 96 litre 118 litre

Συνολικό πλάτος 69cm (27") 79cm (31") 94cm (37")
Βάρος (με κάδο) 103kg (227lb) 111kg (244lb) 135kg (297lb)
Επίπεδα θορύβου χειριστή 98 dB(A) 100 dB(A)
Εγγύηση 2 Χρόνια

Allett
Buckingham 

 

 
 

 

 

 

 

Paul Brierley,  
Technical Manager, 
Commonwealth  
War Graves Commission.

Buckingham

Αυτό το παραγωγικό
για όλες τις χρήσεις
χλοοκοπτικό είναι 
σχεδιασμένο για
επαγγελματίες που 
συντηρούν πάρκα,
κήπους, κοιμητήρια 
και αντίστοιχες 
εγκαταστάσεις που
απαιτούν πολύ
μεγάλη έμφαση στη
λεπτομέρεια.

Διαθέσιμο σε 3 πλάτη: 
To Buckingham 20H με
πλάτος κοπής τα 50,8 cm,
το Buckingham
 24Η με πλάτος κοπής
61 cm και το Buckingham
30Η με πλάτος κοπης
76,2 cm. Όλα τα μοντέλα
Buckingham φέρουν
κύλινδρους ακριβείας
με 6 μαχαίρια και αποδίδουν
73 κοπές το μέτρο.

Όλα τα μοντέλα 
δουλεύουν με τετράχρονο
 κινητήρα Ηonda 196cc 
βενζίνης και φέρουν
ειδική ρύθμιση του
ύψους κοπής απο 5 - 35 mm.

Διατίθεται προαιρετικό 
παρελκόμενο κάθισμα
χειριστή με Autosteer 
που διασφαλίζει πως η θέση
ακολουθεί επακριβώς το
χλοοκοπτικό στις
δύσκολες στροφές.

Όλα τα μηχανήματα φέρουν
2 χρόνια εγγύηση.

“Τα χλοοκοπτικά Allett 
είναι βασικό μέλος

 του στόλου της επιτροπής 
απο το 1990, βοηθώντας

 να διατηρούνται
τα συμμαχικά νεκτροταφεία 

και τα μνημεία μας 
στην εντέλεια 

σε όλο τον κόσμο.” 
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Westminster 20H

Τύπος Βενζινοκίνητο κυλινδρικό χειροδηγούμενο χλοοκοπτικό
Πλάτος κοπής 51cm (20")
Σύστημα κοπής Κυλινδρικό
Αριθμός μαχαιριών Κύλινδρος με 12 μαχαίρια
Κινητήρας 196cc Honda easy start κινητήρας βενζίνης
Χωρητικότητα βενζίνης 3.1 litre (5.6 pints)
Αυτοκίνηση Αυτοκινούμενο - ενεργοποιούμενο απο το χερούλι
Τρόποης εκκίνησης Κορδόνι
Κοπές ανα μέτρο 145 
Ύψος κοπής 2.4mm – 19mm ( " to ¾")
Ρύθμιση ύψους κοπής Πλήρως ρυθμιζόμενο
Χερούλι Ρυθμιζόμενο ύψος, ειδική μπάρα ενεργοποίησης κίνησης
Πίσω κύλινδρος κίνησης (ρόλερ) Αλουμινένιος 2 τομέων
Εμπρός κύλινδρος κίνησης (ρόλερ) Ατσάλινος με ρουλεμάν 

Τσουγκράνα Τσουγκράνα πίσω απο το μπροστινό ρολερ για να σηκώνεται ο χλοοτάπητας
πριν κοπεί - μεταβλητό ύψος

. 

Κάδος Πολυπροπυλένιο. 84 litre
Συνολικό πλάτος 79cm 
Βάρος (με κάδο)  92kg 
Επίπεδα θορύβου χειριστήt 98 dB(A)
Εγγύηση Δύο χρόνια 

Allett 
Westminster  
Βενζινοκίνητο  
Χλοοκοπτικό 

 ““Έχουμε εκπλαγεί απο την τρομερή
 εξυπηρέτηση και την προσοχή 

στη λεπτομέρεια” .”  
Alan Addis, Secretary, Kensey Vale  
Bowling Club, Launceston, Cornwall.

Westminster

 
 

Η απόλυτη ακρίβεια
με την οποία κουρεύει
το Westminister είναι
κατάλληλη για συντήρηση
οποιουδήποτε χώρου
χρίζει επιπλέον φροντίδας
και απαιτείται τελειότητα
στην εμφάνιση μετα την
κοπή.

Με τη δύναμη των 196cc
του κινητήρα Ηonda,
αυτό το εκπληκτικό
χλοοκοπτικό είναι 
εξοπλισμένο με κύλινδρο
που φέρει 12 μαχαίρια και
αποδίδει το εντυπωσιακό
νούμερο των 145 κοπών
ανα μέτρο. Το Westminister
20H φέρει επίσης ειδική
ρύθμιση ύψους κοπής απο 
2.4 - 19 mm και ενα
δύο τομέων πίσω κύλινδρο
κίνησης απο αλουμίνιο
στη βασική του έκδοση.



 Kensington  
14K

Kensington 
17K

Kensington 
20K

Buckingham 
20H

Buckingham 
24H

Buckingham 
30H

Westminster 
20H

 Συνιστώμενο μέγεθος
κήπου

150 sq m  280 sq m  350 sq m
 350 sq m  550 sq m  650 sq m 

 350 sq m
(Περισσότερο με το κάθισμα χειριστή)

Εφαρμογή  Γενική χρήση, κατάλληλο για όλα τα μεγέθη εκτάσεων
εγκαταστημένου χλοοτάπητα

  
Για όλους τους
χώρους που 
απαιτούν έμφαση
στη λεπτομέρεια 

Πλάτος κοπής 14" (35.6cm) 17" (43.2cm) 20" (50.8cm) 20" (50.8cm) 24" (61cm) 30" (76.2cm) 20" (50.8cm)

 Κινητήρας 98cc. Kawasaki βενζίνη 196cc. Honda βενζίνη 196cc. Honda 
βενζίνη

Κίνηση Αυτοκινούμενο Αυτοκινούμενο Αυτοκινούμενο Αυτοκινούμενο Αυτοκινούμενο Αυτοκινούμενο Αυτοκινούμενο

Κύλινδρος κοπής 6 μαχαιριών 6 μαχαιριών 6 μαχαιριών 6 μαχαιριών 6 μαχαιριών 6 μαχαιριών 12 μαχαιριών

Ύψος κοπής¼ ¼" " ¼" – 1 " ¼ "  ¼" – 1 ¼"  
(6mm-32mm)

¼" – 1 ¼" 
(6mm-32mm)

¼" – 1 ¼" 
(6mm-32mm)

" - 1 ⅜" 
(5mm-35mm)

" - 1 ⅜" 
(5mm-35mm)

" - 1 ⅜" 
(5mm-35mm)

"- ¾"  
(2.4mm - 19mm)

    
Ρύθμιση ύψους κοπής Μοχλός τύπου πόμολο χωρίς βήμα Βίδες και γρανάζι ρύθμισης Ειδικός μοχλός

  

Χερούλι 
(Με μηχανισμό 
ασφαλείας)

 
2 μπάρες για ξεχωριστή κίνηση πίσω ρόλερ και κυλίνδρου 
κοπής,λεβιές ταχύτητας 

 Μια μπάρα λεβιές ταχύτητας και χειρόφρενο

52 litre 62 litre 70 litre 84 litre 96 litre 118 litre 84 litre
Εναλλασόμενο 
σύστημα κεφαλών Ναί Ναί Ναί Όχι Όχι Όχι Όχι

 Εξαρτήματα και 
προαιρετικές επιλογές

QC Κοπτικό στοιχείο 10 μαχαιριών (γρήγορης εναλλαγής) Autosteer, 
Κάθισμα 

Autosteer, 
Κάθισμα 

Autosteer, 
Κάθισμα 

Τροχοί 
μεταφοράς,
 στάντ

 

Πίσω κύλινδρος
 κίνησης (ρόλερ)  

Μονός ατσάλινος 
κύλινδρος

με στρογγυλεμένες άκρες

Ατσάλινος κύλινδρος 2 τμημάτων 
με στρογγυλεμένες άκρες και

 διαφορικό τύπου γρανάζι

 
 

Εμπρός  (ρόλερ) Ατσάλι με ενίσχυση ψευδαργύρου και ρουλεμάν

Σταθερή τσουγγράνα Ναι - ρυθμιζόμενη

Τρόπος εκκίνησης/ Κορδόνι Κορδόνι Κορδόνι Κορδόνι Κορδόνι Κορδόνι Κορδόνι

Βάρος (με κάδο) 99lb (45kg) 112lb (51kg) 119lb (54kg) 227lb (103kg) 244lb (111kg) 297lb (135kg) 202lb (92kg)

Εγγύηση     2 Έτη       

Πίνακας Σύγκρισης

Τα Allett χρησιμιοποιύν μόνο αμόλυβδη βενζίνηQC =  Quick Cartridge = γρήγορη εναλλαγή κεφαλών 
 

Η Allett διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση. 

Κάδος

Γενική χρήση, κατάλληλο για όλα τα μεγέθη εκτάσεων
εγκαταστημένου χλοοτάπητα, πάρκα και μεγάλους 
χώρους

QC Αεριστήρας εδάφους (γρήγορης εναλλαγής)

Ατσάλινος κύλινδρος 2 τμημάτων με
 στρογγυλεμένες άκρες, επικάλυψη

 με αντιολισθητικό λάστιχο και  
διαφορικό τύπου καστάνιας

Ατσάλινος 
κύλινδρος

 3 τμημάτων με
 στρογγυλεμένες 
άκρες, επικάλυψη

 με αντιολισθητικό 
λάστιχο και  
διαφορικό 

τύπου γρανάζι

Κύλινδρος απο 
αλουμίνιο, 2 
τμημάτων με

 κωνικές άκρες,
 και  διαφορικό

 τύπου
 καστάνιας



23Για επαγγελματίες

Η επαγγελματική
σειρά της Allett

 

 John Moden, Επικεφαλής συντηρητής γηπέδου,  
Cambridge University , Fenner’s.

H Allett κατασκευάζει
 επαγγελματικά 
χειροδηγούμενα κυλινδρικά
 χλοοκοπτικά απο τα μέσα
 της δεκαετίας του ΄60 
κερδίζωντας αναγνώριση
απο ικανοποιημένους
πελάτες στον ιδιωτικό και
δημόσιο τομέα.

Απο γήπεδα κρίκετ, 
γήπεδα bowling, υψηλού
 επιπέδου γήπεδα 
ποδοσφαίρου της 
premier league, δημόσια 
πάρκα και κήπους μέχρι 
δοκιμαστικά γήπεδα τα 
χλοοκοπτικά της Allett 
μπορούν να εντοπιστούν 
σε χρήση όλο το χρόνο 
προσφέρωντας ακρίβεια 
στην κοπή και συνεκτικότητα 
στην ποιότητα των 
διαφορετικών αυτών 
χώρων πρασίνου, σε 
όλο τον κόσμο. 

Ξεκινώντας με ενα 
μοντέλο το 1965, η 
Allett έχει αναπτύξει 
πληθώρα μοντέλων 
και έχει επεκτείνει τη 
γκάμα της ανα τα έτη 
για να διασφαλίσει πως
οι πελάτες της έχουν 
ακριβώς το μηχάνημα
 που χρειάζονται για να 
συντηρήσουν τους 
απαιτητικούς χώρους 
πρασίνου και να διατηρούν
την ποιότητα και την ακρίβεια
στην εμφάνιση. 

Η φήμη της Allett 
στην επαγγελματική 
αγορά επεκτείνετα 
πέρα απο τα ίδια τα 
μηχανήματα. Η εταιρεία 
καταλαβαίνει πως η 
άριστη εξυπηρέτηση 
μετα την πώληση ειναι 
απολύτως απαραίτητη 
για όλους τους πελάτες, 
ακόμα και για τους πιό 
απαιτητικούς

Για αυτό το λόγο 
οι πελάτες μας 
υποστηρίζονται απο 
το διεθνές δίκτυο της 
Allett. Απο το πιο απλό 
μέχρι το πιο σύνθετο, 
οταν επιλέγετε Allett 
και Γεωμηχανική θα 
βρίσκεστε σε καλά χέρια
 που θα σας εξυπηρετήσουν
 με κάθε τρόπο.

”Χρησιμοποιούμε δύο χλοοκοπτικά Allett με 
κάθισμα για να κουρέψουμε όλο το γήπεδο. 
Τα Allett έχουν αποδειχθεί ιδανικά για αυτή τη 
χρήση για πάνω απο 25 χρόνια, με τέλεια εικόνα 
μετα την κοπή, είναι αξιόπιστα και αρκετά απλά. 
Επίσης είναι γερές κατασκευές χωρίς να είναι 
πολύ βαριά.”



Allett Tournament
  Άριστης ποιότητας χλοοκοπτικό για λεπτομερή κοπή και εμφάνιση χλοοτάπητα.

  Καλλιεργητής στη βασική έκδοση,( δυνατότητα απενεργοποίησης).

  Απλή και εύχρηστη αλλαγή ύχους κοπής σε μικρόμετρα (μm).

Προδιαγραφές TOURNAMENT 

Tournament 20 Tournament 24

Πλάτος κοπής 510mm (20in) 610mm (24in)

Κινητήρας  Honda GX120 Honda GX160

Κύλινδρος κοπής Διάμετρος 120mm (4.7in) με 10 μαχαίρια

Καλλιεργητής 45 λεπίδες (10mm ισαποχή) 54 λεπίδες (10mm ισαποχή)

Ύψος κοπής Από 2.4mm έως 19mm 

Χερούλι Ρυθμιζόμενο με αντιδονητικές χειρολαβές

Κάδος Πλαστικό με ενίσχυση απο ατσάλι

Βάρος 92kg (203lb) 104kg (229lb)

Προεραιτικά Ομαλής επιφάνειας κύλινδρος αντί για τον προεγκατεστημένο. 
Βούρτσα αντι για τον καλλιεργητή, τροχοί μεταφοράς και στάντ.

Προδιαγραφές SHAVER

Shaver 20 Shaver 24

Πλάτος κοπής 510mm (20in) 610mm (24in)

Κινητήρας  Honda GX120 Honda GX160

Κύλινδρος κοπής Διάμετρος 120mm με 10 μαχαίρια

Ύψος κοπής Από 2.4mm έως19mm 

Χερούλι Ρυθμιζόμενο με αντιδονητικές χειρολαβές

Κάδος Πλαστικό με ενίσχυση απο ατσάλι

Βάρος 92kg (203lb) 104kg (229lb)

Προεραιτικά

Προδιαγραφές ELMOW 

Elmow 20 Elmow 24

Πλάτος κοπής 510mm (20in) 610mm (24in)

Πηγή ενέργειας  24V, 42Ah Μπαταρία κλειστού τύπου

Κινητήρας 24V σύστημα μαγνητών κινεί τον κύλινδρο 
και το πίσω ρόλερ 

Διάρκεια
 μπαταρίας

2 ώρες σε πλήρη φόρτιση. Πραγματική διάρεια 
εξαρτάται απο το ύψος του χλοοτάπητα,το υψος 
κοπής και την κλίση. Διάρκεια φόρτισης: 8 ώρες

Κύλινδρος κοπής Διάμετρος 120mm (4.7in) με 10 μαχαίρια

Χερούλι Ρυθμιζόμενο με αντιδονητικές χειρολαβές

Κάδος Πλαστικό με ενίσχυση απο ατσάλι

Βάρος  
(Με μπαταρία)

130kg (287lb) 142kg (313lb)

Προεραιτικά Ομαλής επιφάνειας κύλινδρος αντί για τον 
προεγκατεστημένο. Βούρτσα αντι για τον
 καλλιεργητή, τροχοί μεταφοράς και στάντ.

 
 

Elmow 20

Allett C-Range Ολοκληρωμένο Σύστημα
 συντήρησης χλοοτάπητα

  Εναλλασόμενες κεφαλές για κούρεμα και για άλλες χρήσεις απαραίτητες στη συντήρηση.

  

  , Ιδανικό για επαγγελματίες και αθλητικούς χώρους.

Allett Shaver
  Χλοοκοπτικό για λεπτομερή κοπή και εμφάνιση χλοοτάπητα όπως το 
Tournament αλλά χωρίς τον καλλιεργητή.

  Μπροστινό ρόλερ 2 θέσεων επιτρέπει την εγκατάσταση βούρτσας.

  

Προδιαγραφές C-RANGE 

C-20 C-24 C-34

Πλάτος κοπής 510mm (20in) 610mm (24in) 864mm (34in)

Κινητήρας  Honda GX160 Honda GX160 Honda GX200

Χερούλι Ρυθμιζόμενο με αντιδονητικές χειρολαβές

Κάδος Πλαστικό με ενίσχυση απο ατσάλι

Βάρος  
(Χωρίς κεφαλή )

88.5kg (195lb) 94kg (207lb) 164kg (361lb)

Κεφαλές Κύλινδρος κοπής 6 λεπίδων; Κύλινδρος κοπής 10 λεπίδων, 
εξαερωτής εδάφους, κάθετη κοπή (verticutter), βούρτσα, 
 sorrel roller (κύλινδρος με καρφία),  slitter (δημιουργεί 
εσοχές για σπορά)

Κύλινδροι κοπής 6 ή 8
 μαχαιριών, βούρτσα, 
εξαερωτής εδάφους, 
verticutter 

Προεραιτικά Τροχοί μεταφοράς Παρελκόμενο κάθισμα

Tournament 20

Tournament 24

C-24

C-34

Shaver 24
Γρήγορη αλλαγή
 ύψους κοπής

C-20 
Με προαιρετικούς 
τροχούς μεταφοράς

C-RANGE

Εναλλασόμενες
Κεφαλές 

6μαχαιριών κύλινδρος κοπής

10 μαχαιριών κύλινδρος κοπής

powered scarifier - εξαερωτής

powered verticutter - κάθετη κοπή

powered brush - βούρτσα

non-powered slitter

non-powered sorrel roller

10 μαχαιριών κύλινδρος κοπής 
+ Καλλιεργτής

Allett Elmow

  

Ηλεκτρικό κυλινδρικό χλοοκοπτικό (μπαταρίας) με κύλινδρο
 καλλιεργητή.

Σχεδόν αθόρυβη με ελάχιστη δόνηση και χωρίς εκπομπές 
καυσαερίων.
Ιδανική για κούρεμα ακριβείας χλοοταπήτων που κουρεύουν 
χαμηλά σε περιοχές περιβαλλοντικά ευαίσθητες.

Ομαλής επιφάνειας κύλινδρος αντί για τον 
προεγκατεστημένο. Σταθερή βούρτσα (ανάμεσα στον 
κύλινδρο κοπής και στο ρόλερ, τροχοί μεταφοράς

Απλή και εύχρηστη αλλαγή ύχους κοπής σε μικρόμετρα (μm).

Ξεκινήστε με μία κεφαλή και προσθέστε τις υπόλοιπες όταν το επιτρέπει ο προυπολογισμός σας.



Regal 42

Διαθέσιμο με τους κανονικούς κυλίνδρους ή και με ρόδες για ευελιξία σχετικά με το ύψος του χλοοτάπητα.

  

  Μεγάλης διαμέτρου κοπτικοί κύλινδροι μπορούν να αναποκριθούν σε διάφορα ύψη χλοοτάπητα.

  

Allett Regal  
  Θεωρείται απο πολλούς συντηρητές σαν το απόλυτο κυλινδρικό χλοοκοπτικό για μεγάλες εκτάσεις.

  Υδροστατική κίνηση προσφέρει μεγάλη ευελιξία στην ταχύτητα πρόωσης και ταχύτητα κοπής .

  Υποβοηθούμενο τιμόνι με ανεξάρτητα φρένα για εύκολο χειρισμό και ελιγμούς.

Allett BJB42 
Παρελκόμενος εξαερωτής εδάφους 

  

  Μεγάλος κάδος επιτρέπει την εύρυθμη λειτουργία και διευκολύνει την αποκομιδή απορριμάτων.

  Ωφέλιμο βάθος μέχρι 25mm - αφαιρέστε τις  εναλλασόμενες λεπίδες για να εισχωρήσετε πιο βαθιά.

Προδιαγραφές BUFFALO 

Πλάτος κοπής 510mm (20in) 610mm (24in) 686mm (27in) 864mm (34in)

Κινητήρας Honda GX120 Honda GX160 Honda GX160 Honda GX160

Κύλινδρος κοπής Διαμέτρος 200mm (8in) με 8 μαχαίρια

Ύψος κοπής Από 10mm έως 40mm 

Χερούλι Ρυθμιζόμενο με αντιδονητικές χειρολαβές

Κάδος Πλαστικό με ενίσχυση απο ατσάλι

Βάρος 111kg (245lb) 122kg (269lb) 138kg (304lb) 175kg (385lb)

Προεραιτικά Ειδικό σύστημα 2 τροχών και 2 κυλίνδρων που προστατεύει απο το scalping.
 

REGAL  

Regal 36 Regal 42

Πλάτος κοπής 914mm (36in) 1,067mm (42in)

Κινητήρας Honda GX340

Κίνηση Υδροστατική

Τιμόνι Μηχανικά υποβοηθούμενο

Κύλινδρος κοπής Διαμέτρος 159mm με 6 μαχαίρια

Ύψος κοπής Από 6.5mm έως 44.5mm 

Χερούλι

Κάδος

Βάρος 352kg (702lb) 376kg (744lb)

Προεραιτικά Παρελκόμενο κάθισμα

BJ B42  

Ωφέλιμο πλάτος 1,067mm (42in)

Ελκυστήρας 12hp minimum, Cat 1 linkage, 540rpm PTO

Αριθμός λεπίδων 41 tungsten-tipped

Ισαποχή λεπίδων 20mm  - 40mm (με αφαίρεση των ενδιάμεσων λεπίδων)

Μέγιστο ωφέλιμο 
βάθος 

25mm με ισαποχή λεπίδων 20mm  
(50mm με ισαποχή λεπίδων 40mm)

Χωρητικότητα 310 litre (Δυνατότητα αδειάσματος απο τη θέση του χειριστή) 

Yes – by 230mm (9in) to avoid tramlining

Βάρος 275kg (606lb)

Προεραιτικά Υδραυλική λειτουργία αδειάσματος κάδου

Regal 36 
Με προεραιτικό κάθισμα
για τον χειριστή

BJB42

Tungsten-tipped  
blades

Προαιρετικό σύστημα μπροστινών
 τροχών μπορει να εφαρμοστεί 

επιτρέποντας να κοπεί χλοοτάπητας 
μέχρι και 200mm (και μεγαλύτερο σε
ιδανικές συνθήκες) απο κυλινδρικό

χλοοκοπτικό.r

Προδιαγραφές 

Ρυθμιζόμενο με με αντιδονητικές χειρολαβές

Πλαστικό με ενίσχυση απο ατσάλι

Προδιαγραφές 

Σχεδιασμένος για γρήγορο, αποτελεσματικό αερισμό και εξαέρωση του εδάφους του χλοοτάπητα.



Allett Mowers
Manufacturing Centre  
Hangar 5  
New Road  
Hixon  

 
ST18 0PJ  
United Kingdom

Email: sales@geomechaniki.gr
Website: www.allett.co.uk

      facebook.com/allettmowers
All Allett Mowers are 
manufactured in Great Britain.
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