
the worker is king

Decompacteren van het complete kunstgras systeem doet u met een Aerator. De Aerator hebben we uitgerust 
met tandrollen, welke met een lichte vertanding met elkaar gekoppeld zijn. Door deze vertanding brengen de 
tanden van de rol een licht wrikkende werking over. Hierdoor wordt het verdichte pakket opengebroken, waardoor 
de sporttechnische eigenschappen tot op de bodem teruggehaald worden. Het veld voelt weer als nieuw aan! 
Wij leveren de Aerator in drie verschillende uitvoeringen met diverse opties.

Dat we naast machinebouwer ook 
een aannemer zijn blijkt uit het 
volgende: wij bieden u een robuuste 
decompactie machine waarmee u een 
bewerkingssnelheid van 10 km/h kunt 
halen. Daarbij hoeft u niet te stoppen 
aan het einde van het veld; de Aerator 
volgt waar u gaat, zonder de mat te 
verschuiven.

Ons decompacteer principe is in 2000 samen met Desso Sport 
systems ontwikkeld. Waar een standaard tandenbar enige vorm 
van slijtage veroorzaakt door het splijten van de vezelpunten, is 
slijtage tijdens het gebruik van de Aerator afwezig. Hardmetalen 
tanden en een kunstgrasveld klinken in eerste instantie niet als 
goede combinatie. Echter, door de licht wrikkende werking (in plaats 
van het “krassen” over het veld door bijvoorbeeld koolzaadtanden), 
tasten we de vezels niet aan.

Aerator
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Type AR100 AR150 AR200

Werkbreedte 100 cm 150 cm 200 cm

Werkdiepte 0 - 3,5 cm 0 - 3,5 cm 0 - 3,5 cm

Afmetingen (L x B x H) 175 x 150 x 50 cm 110 x 170 x 90 cm 110 x 220 x 90 cm

Gewicht
200 kg 

(exclusief watertank)
450 kg 

(exclusief metalen platen)
530 kg 

(exclusief metalen platen)

Benodigd vermogen 10 - 15 pk 20 - 40 pk 30 - 50 pk

Koppeling trekoog driepunt cat. I - II driepunt cat. I - II

Rijsnelheid 7 - 12 km/h 7 - 12 km/h 7 - 12 km/h

  Opties 

Driepunt volgend - ✓ ✓

Verstelbare voor-en ach-
terrol - set

- ✓ ✓

Accu stofzuiger ✓ ✓ ✓

Aandrijving tandrollen:

AR100 4 zelfaangedreven tandrollen d.m.v. schakelketting (1:1,19)

AR150 6 zelfaangedreven tandrollen d.m.v. schakelketting (1:1,19)

Specificaties:
Aerator


