
the worker is king

Drainmaster

Heeft u een sportveld of golfbaan waar oppervlaktewater een probleem veroorzaakt? Blijft het veld te lang nat, 
waardoor u de gewenste speeluren niet behaald? En heeft u geen tijd of budget voor een volledige renovatie? 
Met de Drainmaster bieden we de ultieme machine om deze problemen aan te pakken.

De Drainmaster is sinds 1985 continu 
bij ons in ontwikkeling. Door de jaren 
heen is het concept steeds verder 
verfijnd. Het systeem is bedacht voor 
het verbeteren en versnellen van de 
afvoer van het oppervlaktewater, 
waardoor de stabiliteit en kwaliteit van 
het grasbestand toeneemt.

Met de Drainmaster verbetert u de drainage. De Drainmaster 
graaft 2 of 3 sleuven van 4 cm breed die haaks staan op de reeds 
bestaande onderliggende drainage. Het uitgefreesde materiaal 
wordt via transportbanden direct afgevoerd. De uitgefreesde 
grond kunt u vaak als dressgrond hergebruiken. Dit bespaart 
kosten en u bent er zeker van dat u geen vervuilde grond 
aanbrengt op de toplaag van uw veld.
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Ook verkrijgbaar in een model met een werkbreedte 
van 85 cm. Deze maakt twee sleuven in plaats van 
de drie sleuven bij de DM150. De DM850 kan ingezet 
worden met een tractor van minimaal 90 pk.

De zandbunker is zo gedimensioneerd dat u in één werk-
gang de volledige lengte van een sportveld kan bewerken. 
Daarnaast kan u in één werkgang, twee keer de volledige 
breedte van het veld kan bewerken.



Combineer het werk van een Drainmaster met een 
Combinator en u creëert een egaal en uitstekend 
functionerend speelveld dat zelfs niet door het water 
wordt tegen gehouden. 

De sleuven worden in dezelfde werkgang geforceerd fge-
vuld met drainzand tot op een werkdiepte van 23 cm. Het 
gras groeit in een aantal weken over de sleuven heen. De 
achterwielen drukken het zand in de sleuf aan. Het gecre-
eerde drainage netwerk zorgt voor een hogere speelcapa-
citeit. Door een sterker grasbestand heeft u ook minder 
bespelingsschade
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Type DM850 DM150

Werkbreedte 85 cm 150 cm

Werkdiepte 0 - 23 cm 0 - 23 cm

Afmetingen gebruik (l x b x h) 450 x 225 x 260 cm 450 x 260 x 260 cm

Ledig gewicht 2400 kg 3300 kg

Capaciteit zandbunker 2,5 m³ 4,0 m³

Benodigd vermogen > 90 pk + kruipversnelling > 120 pk + kruipversnelling

Koppeling Trekoog Trekoog

De volgende specificaties zijn van toepassing op alle Drainmaster modellen:

Hydrauliek 1x dubbelwerkend hydraulisch ventiel diepteregeling knikdissel

Hydrauliek 2x dubbelwerkend hydraulisch ventiel cilinder zijband en wielstel

Specificaties:


