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Combinator

Heeft u problemen met straatgras, ander onkruid, een vette toplaag of is uw natuurgrasveld niet egaal? Heeft 
u de ambitie om u veld in topconditie te houden? De GKB Combinator biedt u de ultieme oplossing. 
Eind jaren ’90 ontwikkelden wij samen met de gemeente Rotterdam de voorloper van de GKB Combinator. 
Met de GKB Combinator heeft u een machine om de toplaag van een veld af te frezen, zonder dat u het 
wortelbestand aantast. De GKB Combinator is uw heavy-duty freesmaaier. 

Tegenwoordig zijn onderwerpen 
als chemievrij onkruidbeheer, infill 
verwijderen en duurzaamheid zeer 
actueel. Met de GKB Combinator speelt 
u in op de actuele behoefte van uw 
sportvelden. U bent klaar voor wat 
komen gaat.

Het afgefreesde materiaal kunt u middels de transportbanden 
direct afvoeren. De transportbaden hebben wij voorzien van unieke 
geleiders, die ervoor zorgen dat de transportband niet onder zware 
belasting zal wijken.
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Met de GKB Combinator beschikt u over de een  
multifunctionele toplaagfrees. De GKB Combinator 
is utgerust met de Combirotor®. De Combirotor® 
kunt u voorzien van 3 verschillende type beitels. Om 
de toplaag van uw natuurgrasveld af te frezen kan u 
“L-vormige” freesbeitels monteren.

Wanneer u deze “L-vormige” freesbeitels vervangt door de 
hybride beitels van GKB, wordt u in staat gesteld om de 
toplaag uit een hybride grasveld te frezen, zónder dat u de 
achterblijvende kunststof vezels te beschadigen.



Naast de diverse mogelijkheden om uw natuurgras-
veld te behandelen met de GKB Combinator, is het 
ook mogelijk om de GKB Combinator uit te rusten 
met een uniek borstel om het infill uit uw veld te ha-
len. De borstel is uniek, omdat deze afstelbaar is in 
stugheid. Daarna kan u het verwijderde materiaal vei-
lig en gescheiden afvoeren.

Tevens is de GKB Combinator met de Combirotor® ook te 
gebruiken om te verticuteren. U kan de werkdiepte van de 
Combinator eenvoudig controleren en verstellen wanneer u 
gebruik maakt van het gepatenteerde pendelsysteem van 
de voor- en achterrol van de machine. 
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Combinator
Specificaties:

Type CB120 CB160 CB200 CB240

Werkbreedte 120 cm 160 cm 200 cm 240 cm

Werkdiepte freesmaaien 0 - 5 cm 0 - 5 cm 0 - 5 cm 0 - 5 cm

Werkdiepte verticuteren 0 - 4 cm 0 - 4 cm 0 - 4 cm 0 - 4 cm

Afmeting gebruik 
(l x b x h) 125 x 290 x 120 cm 160 x 355 x 150 cm 170 x 440 x 160 cm 180 x 520 x 180 cm

Afmeting transport 
(l x b x h) 125 x 170 x 90 cm 160 x 205 x 100 cm 170 x 245 x 110 cm 180 x 285 x 110 cm

Gewicht 600 kg 900 kg 1100 kg 1400 kg

Benodigd vermogen 35 - 45 pk 40 - 70 pk 65 - 95 pk 90 - 110 pk

Koppeling Standaard 3 punt 
cat I

Standaard 3 punt 
cat II

Standaard 3 punt 
cat II

Standaard 3 punt 
cat II

De volgende specificaties zijn van toepassing op alle modellen:

Hydrauliek
1x dubbelwerkend hydrauliek ventiel transportbanden

(20 l/min) (40 l/min) (40 l/min) (50 l/min)

Hydrauliek 1x dubbelwerkend hydrauliek ventiel opklappen opvoerband
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