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Gazonverzorging Budget Systeem

1 Ref: BRT

3 SRef: B2 Ref: BMR

5 HTBRef:4 Ref: BA

Budget frame met rol Breedte: 915 mm,

Basis gewicht 36 kg. Gevuld met water: 122 kg

Degelijk en eenvoudig systeem kan achter elke zitmaaier.

voor op basisframeHark

Kan eenvoudig in het basisframe

worden geplaatst

Deze werkt iets agressiever, maaktPrikrol

iets grotere gaatjes dan de sterrolbeluchter.

Met name geschikt voor een betere

waterafvoer. Prikt maximaal 75 mm diep,

werkbreedte 91 cm

Sterrolbeluchter of Slitter

voor basisframe,prikt maximaal 75 mm diep

Maakt V vormige sleufjes.

Eenvoudige montage. werkbreedte is 91 cm

Handtrekboom

Om ook handmatig met de

beluchter te kunnen werken.

Kijk op www.jstam.nl voor meer low budget werktuigen
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Met 2 errycans voor extra gewicht.j

Getrokken uitvoering. In werkstand moeten

de wielen op de bovenste as geplaatst

worden.

Slitter of Sterrol beluchter, breedte 102 cm.

Deze prikrol is ideaal voor betere drainage

van de grasmat en een betere beworteling.

Minder mosvorming!

Sleepraam
Voor het egaliseren van kleine

one enheden zoals molshopen inff

gazons of voor gebruik

zandpaden en in de paardenbak.

Werkbreedte 102 cm.

Frame lift
Dit is een eenvoudig lift systeem

om de diverse werktuigen te

kunnen liften voor transport.

Niet noodzakelijk maar wel heel

erg gemakkelijk!

Ophangrek

Dit ophangrek dient om

alle verschillende

werktuigen veilig en

netjes op te hangen.

Gazonverzorging  Systeem 102 cm

10 Ref: DTC

7 Ref: HGS

6 Ref: HGF

Basisframe 102

9 Ref: HFR

1 Ref:HGB1

Gladde rol

Deze is zeer geschikt om

alle one enheden in deff

grasmat weg te werken.

Werkbreedte is 102 cm.

De rol heeft een diameter

van 25 cm.

Wiedeg

Met deze wiedeg kunt u de

grasmat beluchten en al

het dood gras en mos

lostrekken uit de grasmat.

Geschikt voor grindpaden,

Werkbreedte is 102 cm.

Gras borstel

Voor dressing van het gazon

of invegen van zand . Geeft

ook mooie banen in een

sportveld.

Werkbreedte is 102 cm.

1 Ref: HLL2

1 Ref: HGL3 1 Ref: HDST4

8 Ref: HGA

Beluchter

Deze beluchter maakt iets

grotere gaatjes en werkt

iets agressiever voor een

betere waterafvoer en

wat meer lucht bij de

wortels.

Werkbreedte is 102 cm.
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Gazonverzorging  Systeem 122 cm

Sterrol beluchter of Slitter.

Deze prikrol geeft een betere drainage van uw grasmat

en stimuleert de wortelontwikkeling waardoor mos

minder kans krijgt en voedingsto en sneller wordenff

Beluchter met stevige prikpennen die de grasmat

goed beluchten en iets grotere openingen maken dan

de Sterrolbeluchter.

Werkbreedte is 122 cm. Prikt maximaal 9 cm diep.

15 Ref: F48M 1 Ref: F48T6

1 Ref: S487 1 Ref: A488

19 Ref: D48

Basisframe met 3 punts aansluiting voor tractor met

hefinrichting. Dit frame is uitwisselbaar met maar

liefst 10 verschillende werktuigen. Brede steunwielen

voor een traplose hoogte verstelling. Met 3 jerrycans

die gevuld kunnen worden. De 3 punts uitvoering kan

worden gecombineerd met een getrokken uitvoering.

Verticuteer hark, trekt mos en dood gras uit uw

grasmat. Uitgevoerd met 4 rijen sterke veertanden.

Werkt snel en ideaal voor grote oppervlaktes. Ook

geschikt voor inwerken van graszaad en onkruid

bestrijden op schelpenpaden. Werkbreedte 122 cm.

Sleepraam, met veertanden.

Maakt de bovenlaag een beetje los en kan zo de

bovenlaag mooi egaliseren.

Ook geschikt voor in de paardenbak.

Werkbreedte 122 cm.

Basisframe met trekboom voor achter zitmaaier,

quad of tuintractor. Dit basisframe is uitwisselbaar met

10 verschillende werktuigen. Traploos instelbare brede

steunwielen die tevens dienen voor transport. Met 3

jerrycans die gevuld kunnen worden voor extra

gewicht.

opgenomen. Elke schijf draait afzonderlijk van elkaar

waardoor wringen in de bochten wordt voorkomen.

werkbreedte 122 cm, prikt 9 cm diep

Met name voor betere afwatering.

Ook ideaal voor kleigronden en paardenweides.

20 AMRef: 48
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Gazonverzorging  Systeem 122 cm

Gras borstel met 2 rijen stevige borstels. Voor dressing

van het gazon of invegen van zand. Geeft ook mooie

banen in een sportveld. Werkbreedte is 122 cm.

Intensieve beluchter, prikt door de bovenste viltlaag

waardoor de wortels meer lucht krijgen en beter

ontwikkelen. Voedingsto en worden snellerff

opgenomen. Prikt max. 63 mm diep en heeft 224

prikpennen. Deze prikrol heeft 4 afzonderlijk van

elkaar draaiende rollen zodat het in de bochten zo min

mogelijk wringt. Werkbreedte is 122 cm.

Gladde rol voor het aanrollen van de grasmat. Totaal

gewicht inclusief water gevulde jerrycans is 150 kg.

Werkbreedte is 115 cm.

Egalisatieraam is voor het egaliseren van kleine

one enheden zoals molshopen in gazons. Ook heelff

geschikt voor gebruik in de paardenbak en op

zandpaden. Werkbreedte is 122 cm.

Drukspuit voor het verspuiten van vloeibare mest-

sto en of gewas beschermingsmiddelen. Ook voor hetff

doodspuiten van onkruid op on-beteelde terreinen. De

drukspuit heeft een 70 liter tank en een 12 volt

membraampomp geeft max 6.8 liter/min. Voeding

vanaf trekkend voertuig, sproeit max. 190 cm breed. 4

spuitdoppen, incl. handlans.

2 Ref: R481 2 Ref: B482

2 Ref: L483

2 Ref: SR485 2 Ref: SP486

2 Ref:4 HT48

Hollepijp beluchter, maakt ronde gaatjes in het gazon.

De onstane prop in de buis wordt steeds naar binnen

gedrukt en valt op het gazon. Gaatjes kunnen met be-

zanding worden gevuld waardoor snelle waterafvoer.
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Beluchter met 9 beluchtingsschijven. Deze beluchter
maakt ruime gaten zodat overtollig water snel
afgevoerd kan worden via de bodem. Ideaal voor
grasland en paardenweide. Prikt 18 cm diep en
werkbreed . Werkbreedte 200 cm opte 150 cm
aanvraag.

Sterrol beluchter of Slitter. Deze Prikrol maakt V-
vormige sleuven in de grasmat en zorgt voor
uitstekende afwatering. Deze Sterrol laat een mooi
onbeschadigde grasmat achter en prikt maximaal
12,5 cm diep. Heeft 9 stervormige schijven en
werkbreedte van 150 cm. 200 cm op aanvraag.

28 Ref: DSM

Basisframe

27 Ref: DAM

29 S 2Ref: D M

30 DTCRef: D

Deze mes beluchter heeft scherpe geharde

messen die max. 16 cm diep in de grasmat

kunnen snijden, en geen schade aan de

grasmat geeft. Is zeer geschikt voor

sportvelden. Werkbreedte standaard 1.50 m

en 2 m op aanvraag.

De gladde rol kan vervangen worden door een wiedegg om het dode gras los te trekken en jong gras

meer lucht krijgt. Deze mes beluchter heeft scherpe geharde messen die max. 16 cm diepin de grasmat kunnen

snijden, en geen schade aan de grasmat geeft. Is zeer geschikt voor sportvelden werkbreedte 150 cm.
(200 cm op aanvraag)
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Holle pijp beluchter geeft mooie ronde gaten in

de grasmat. De ontstane prop in de buis wordt

steeds naar binnen gedrukt en valt op het

gazon. Deze wordt gebruikt voor bezanden en

moeilijk water doorlatende grond. Ook waar de

toplaag is dichtgelopen door dieren en/of

mensen en waar regenwater moeilijk wegzakt.

Werkbreedte 150 cm.

Deze Combinatie uitvoering heeft maar liefst

4 verschillende werktuigen die elk afzonderlijk in

hoogte kunnen worden afgesteld.

De werkbreedte is 150 cm en is uitgevoerd voor

de 3 punts hef met cat. 1 koppel pennen voor

kleine tractoren.

3 Ref: D1 HTC

3 Ref:2 4GCS
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Handprikrollen

33 SSR12Ref:

Handprikrol 30 cm

werkbreedte, 32 kg.

Trekboom om de

prikrol ook achter

een zitmaaier te

kunnen koppelen.

Werkbreedte 91 cm is voor 1 persoon wel erg zwaar

om handmatig mee te werken. Het is ook mogelijk om

een aangepaste trekboom erbij te kopen zodat deze

prikrol ook achter en zitmaaier gekoppeld kan worden.

Gewicht ongeveer 70 kg.

Handprikrol 60 cm

werkbreedte, 50 kg.

Handprikrol is voor elke Hovenier een ideaal werktuig om bij klanten het gazon te beluchten na het verticuteren

en daarna te bemesten. ook verder in het seizoen is het goed om deze beluchting te herhalen. De pennen

prikken door de viltlaag heen naar de wortels en zorgen daardoor voor meer lucht / zuurstof bij de wortels en

ook een snelle opname van voedingsstoffen. Door het stimuleren van de wortels van het gras krijgt mos veel

minder kans om zich te ontwikkelen. De pennen zijn 63 mm lang en zijn bij slijtage of breuk vervangbaar.

Bij de 60 en de 90 cm draaien de rollen afzonderlijk van elkaar om wringen in de bochten te voorkomen.

Daarnaast dient de kleine gladde rol voor transport of om kleine oneffenheden mee weg te nemen.

34 SSR24Ref:

36 SSRTRef:

35 SSR36Ref:
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Bladvegers
37 Ref: TS98

Bladveger met aandrijving op de wielen.

Heeft een degelijke hardkunstof opvangbak

met een inhoud van 270 liter.

Werkbreedte is 91 cm. Voorzien van 4 rijen

degelijke borstels met sterke metalen

tandwielen. Eenvoudig te legen. Ook zeer

geschikt om het mos na het verticuteren

mee op te vegen.

Motor aangedreven veger voor het vegen van

terreinen of voor het opvegen van mest in

paardenweides. Opvang capaciteit is 270 liter.

5,5 pk Honda motor, werkbreedte 90 cm.

Getrokken bladblazer om grote oppervlaktes met bladeren bij elkaar te blazen om ze vervolgens met een

bladzuiger op te zuigen en af te voeren. Uitgevoerd met een 5 pk Honda motor.

38 EPBRef:

39 LBRef:
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Bladzuigers
40 TRCLHRef:

Degelijke bladzuiger met brede luchtbanden en een grote opvangbak. Kan geledigd worden door de spanband

eruit te trekken. De bak kan niet kiepen. Dit om het basisgewicht zo laag mogelijk te houden. Het geheel

weegt 162 kg. De bladzuiger is voorzien van een 5,5 pk Honda motor.

Deze 4 wielige trailer met opgebouwde bladzuiger is uitgevoerd met 9 pk Honda motor. De bak kan kiepen dmv

een elektrisch aangedreven cilinder. De zuigunit kan met 1 moer worden opengemaakt om de zuiger inwendig

te kunnen reinigen of bij een eventuele verstopping. De schoepen van de bladzuiger verkleinen de bladeren

en daarmee dus veel opslagcapaciteit in de bak. deze set is 95 cm breed en 3,05 m lang zonder trekboom.

41 TPSURef:

Professionele bladzuiger op gazonbanden met

een 9 pk Honda motor. 3 meter zuigslang met een

diameter van 20 cm.

Ideaal om achter een kiepkar of aanhanger te

koppelen om het versnipperde blad in op te vangen.

Kan ook op een 80 km onderstel geleverd worden.

42 PSURef:
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Verticuteren

43 RR3Ref:

Verticuteermachine voor achter de zitmaaier maar er zit ook een duwboom om met de hand te kunnen duwen.

Deze verticuteermachine heeft een werkbreedte van 76 cm en wordt door een 5 pk Honda motor aangedreven.

De hoogte is traploos instelbaar.

44 M102Ref:

45 M132Ref:

De Mossrider is een combinatie van beluchten en verticuteren. De voorste sterprikrol drijft d.m.v. een ketting

een tweede sterrol aan met een kleiner tandwiel. De tweede sterrol krijgt hierdoor een hogere snelheid en slaat

het mos en het dode gras uit uw grasmat als u de machine in werking stelt. Ook heeft de Mossrider twee

compartimenten zodat het wringen in de bochten zoveel mogelijk wordt voorkomen. Het grote voordeel van de

Mossrider is dat er geen motor nodig is voor de aandrijving, een zeer lange levensduur heeft, en niet storings

gevoelig is. Bekijk het filmpje op www.jstam.nl. De Mossrider is leverbaar met een werkbreedte van 100 cm

en van 130 cm breed.
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Strooiers

Strooier met een sterke metalen versnellingsbak die op de wielen wordt aangedreven. Deze strooier heeft een

strooi breedte van 2-6 meter. De bak van de strooier heeft een inhoud van 100 liter. Er kan ook zout en zand

mee worden gestrooid. Wel moet er dan een extra strooiplaat gemonteerd worden.

Compoststrooier van Ecolawn. Deze compoststrooier wordt door de wielen aangedreven en met behulp van 1

hendel zet u de machine in of buiten werking. Strooibreedte is maximaal 5,50 m en minimaal 1,20 m. Dit is

afhankelijk van de rijsnelheid. De strooischijf zorgt voor een perfecte verdeling van de compost.

Het laadvermogen is 325 liter en de strooier is 2 m lang en 88 cm breed.

Bekijk het filmpje op www.jstam.nl

46 TBS100Ref:

47 BSGRef:

Optie:

Een strooiplaat om de

breedte te beperken bij

het strooien van zout.

48 ECO50Ref:



pagina 13

Terrein spuit
49 GWCS9Ref:

Dit is een getrokken spuit met een pomp die door het trekkend voertuig van stroom moet worden voorzien. De

pomp geeft 7l/min en de spuitbreedte is max. 2,44 m. De tank heeft een inhoud van 180 liter en standaard

bijgeleverd een handlans. De spuitboom is in hoogte verstelbaar en kan worden ingeklapt.

Deze spuit heeft een max. spuitbreedte van 2,44 m.

De spuitboom kan worden ingeklapt en is dan 92 cm.

Pomp capaciteit is 7l/min. en de tank heeft een

inhoud van 30 liter.

De pomp wordt dooreen 12 volt accu aangedreven.

ook zit er een handlans standaard bijgeleverd.

Deze spuit heeft een max. spuitbreedte van 92 cm.

Kan ook worden geleverd met een beschermdoek om

langs paden te spuiten. Pomp capaciteit is 7l/min. en

wordt gevoed door een 12 volts accu.

De tank heeft een capaciteit van 30 liter.

ook zit er een handlans standaard bijgeleverd.

50 PS22Ref: 51 PSPRef:
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Kunstgras werktuigen

Hark met borstel om zand vastgelopen kunstgrasvelden

weer los te krijgen en te onderhouden. diverse stel-

mogelijkheden, 3-punts uitvoering met cat. 1 aansluiting.

Werkbreedte is 180 cm maar andere maten mogelijk.

Combinatie hark met borstel.

Voor verzorging van uw kunstgrasmat.

Haalt de vulling wat los en bevordert de doorlating.

Hark met borstel om zand vastgelopen kunstgrasvelden

weer los te krijgen en te onderhouden. diverse stel-

mogelijkheden, getrokken voertuig voor bijv. zitmaaier.

Werkbreedte is 120 cm maar andere maten mogelijk.

Bladveger voor kunstgras. Deze veger heeft een opvang-

bak met een schutzeef om de mee geveegde rubber

korrels of zand uit de bladeren te schudden. De veger

heeft 4 rijen borstels en wordt aangedreven door

metalen tandwielen.

Een borstel om uw kunstgras maar ook uw natuurlijk gras te verzorgen zodat het weer mooi en strak bij ligt.

Eenvoudig te vervoeren door borstel om te draaien. Werkbreedte 150 cm, ook andere maten mogelijk.

53 3ASR2Ref:

54 ASR2Ref:

55 TMB2Ref:

56 DCRRef:

57 HSTS98Ref:
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Hand en kiep karren
52 Ref: FBT3

Vierwielige handkar

lengte 180 cm breedte 91 cm

laadvermogen 500 kg

andere afmetingen mogelijk

Gazen opzet wanden voor meer

laadvermogen bijv. voor

bladeren.

4-wielige kar met brede luchtbanden

Kan achter zitmaaier maar ook prima

handmatig te gebruiken.Lengte 180 cm,

breedte 91 cm. Laadvermogen 760 kg

3 wanden afneembaar.

2-wielige kar met brede banden. Bak kan achterover

kantelen om eenvoudig te legen. 3 wanden afneembaar.

180 cm lang en 91 cm breed. Laadvermogen 760 kg

Optie: Gazen opzetwanden zie nr. 58

2-wielige kar met brede banden. Bak kan achterover

kantelen om eenvoudig te legen. 3 wanden afneembaar.

152 cm lang en 79 cm breed. Laadvermogen 500 kg

62 ref; GWTX10 gazen opzetwanden.

58 GWT415Ref: 59 GWTX415Ref:

60 GWTS15Ref: 61 GWTS10Ref:

63 FBT3Ref:
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www.jstam.nl

JOSTA Tuin en Park
Gazonverzorging

Ommerweg 49 - 7797 RC - Rheezerveen
info@jstam.nl - 06 5060 4607


