
 

  



  
 

 

--------------------------------------------------------------------- 

 

MÁY CẮT CỎ GREENMASTER 1000 

 
 Máy cắt cỏ Greenmaster 1000 là 1 trong những dòng máy cắt cỏ chuyên dụng cho vùng Green 

Golf với uy tín và chất lượng hàng đầu thế giới. 

 Đây là dòng máy cắt cỏ được các chuyên gia khuyên dùng cho nhiều sân Golf  với độ chính sát 

và công suất hoạt động cao. 

 Greensmaster 1000 được trang bị hơn 25 phụ kiện và phụ tùng để đảm bảo bạn có các công 

cụ phù hợp với tất cả những hình dạng mặt sân khác nhau 

 

Những tính năng đặc biệt của sản phẩm 

2. Dễ dàng xoay trở để điều chỉnh Bedknife ( Dao đỡ bên dưới cố định) 

Điều chỉnh bedknife dễ dàng và 

đơn giản chỉ với 1 cú click vào 

kiểu cắt để điều chỉnh để tránh 

việc cắt cỏ không đúng mong 

muốn khi các lưỡi xoắn quá sát 

1. Lưỡi Bedknife với thép cao cấp 

Với lưỡi dao cắt cực kỳ sắt 

bén giúp quá trình cắt cỏ 

và điều chỉnh lưỡi dao linh 

hoạt phù hợp với tất cả các 

địa hình sân Golf với độ 

cao tùy chỉnh theo nhu cầu  



 

 

 

  

3. Máy cắt có độ chính xác cao 

 

 

Một trong những sản phẩm máy cắt đẩy tay chuyên dụng giúp bạn có 

thể tùy chỉnh độ cao cũng như tiêu chuẩn theo mong muốn với tài liệu 

hướng dẫn sử dụng chi tiết  

6. Dễ dàng cắt tỉa ở nhiều địa hình khác nhau 

 

 

Được thiết kế nhỏ gọn, vừa vặn phù hợp để dễ dàng cắt tỉa ở nhiều 

dạng địa hình khác nhau với độ chính xác tuyệt đối 

5. Tay cầm với chế độ tùy chỉnh dễ dàng sử dụng 

 

 

Tay cầm có 3 chế độ điều chỉnh chiều cao cho phép quá trình điều 

khiển thuận tiện và dễ dàng tạo sự thoải mái khi cắt cỏ mà không 

cần sự hỗ trợ của kỹ thuật viên. 

4. Máy có khối lượng khá đầm  

 

 

Tạo ra những đường cắt thẳng hàng đẹp mắt và mang đến chất 

lượng cắt tỉa cao, chính xác tỉ mỉ mà bạn không cần bận tâm quá 

nhiều .  

Sự cân bằng về trọng lượng cũng giúp tạo ra những đường cắt 

chính xác hơn 



 

 
7. Thùng chứa cỏ rộng 

 

 

Thùng chứa cỏ được thiết kế rộng giúp tăng hiệu suất cắt cỏ, các 

thùng chứa cỏ giúp sắp xếp những lớp cỏ cắt 1 cách gọn gàng, kể 

cả cỏ ướt hay cỏ khô 

Những thông số kỹ thuật của sản phẩm 

 

1. Động cơ 

 3,2 kW Subaru® (4,3 mã lực) @ 4000 vòng / phút 

6. Tốc độ khi cắt 

 2,4 – 5,3 km/h 

5. Độ cao khi cắt 

 0,2 cm đến 2,54 cm 

4. Trọng  lượng

 99,8 kg 

7. Lượng nhiêu liệu

 Dung tích chứa : 3 lít (  Xăng  ) 

3. Độ rộng máy cắt

 53 cm 

2. Chứng nhận tiêu chuẩn

 Được chứng nhận đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật ANSI B71.4-2004 và Bằng Chứng Nhận 

Cộng đồng Châu Âu (CE) với các đầy đủ bộ dụng cụ cần thiết khi lắp đặt và sử dụng. 

8. Chế độ bảo hành

 Đối với máy mới : Bảo hành 2 năm 
 Đối với máy cũ : Thời gian bảo hành tùy theo đời máy 
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