
the worker is king

Ecodresser

Bent u opzoek naar een manier om uw natuurgras sprotvelden op een milieubewuste manier dressen? Heeft u 
grasmat meer lucht nodig? Of wilt u goede doorzaai omstandigheden creëren? Met de Ecodresser voldoet u in 
slecht één werkgang aan alle bovenstaande vragen. Aankopen en strooien van dressgrond is niet langer nodig!

Begin jaren ’90 ontwikkelden wij 
samen met de gemeente Rotterdam 
de voorloper van de Ecodresser. De 
Ecodresser haalt u de dressgrond uit 
de bestaande toplaag. Omdat u de 
dressgrond uit uw eigen sportveld 
gebruikt, wordt ook de aanvoer van 
ongewenste vervuiling voorkomen.

De Ecodresser is uitgerust met een voorsnijrol voor minimale  
bewerking schade. De freeshaken, die de dressgrond uit de  
toplaag halen, zijn per segment uitgerust met een slipkoppeling. 
De kouters zorgen voor de beluchting van de toplaag, ook deze 
zijn geveerd, dit alles om de schade van stenen in het veld tegen 
te gaan.
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Als gevolg van de bewerking met de 
Ecodresser creëert u goede doorzaai  
omstandigheden. De machine breekt verdichte 
plekken open, dit bevordert de waterafvoer en het 
wortelbestand kan zich beter ontwikkelen.

Met de Ecodresser beschikt u over de ultieme machine 
voor het onderhouden van uw natuurgras sportvelden of 
golfbaan. In één werkgang worden meerdere handelingen 
gecombineerd. De grasamat wordt zeer intensief belucht, 
tegelijk wordt er dressgrond luchtig op de toplaag  
aangebracht, waarna oneffenheden geëgaliseerd kunnen 
worden.



De rotor, die zich binnenin de Ecodresser bevindt, 
wordt geleverd met slipkoppeling. Daardoor kan u 
de Ecodresser gebruiken op ruige ondergronden. 
Verder wordt de Ecodresser gemonteerd met  
geveerde kouters, die voor de beluchting zorgen. 

De dressgrond wordt door middel van een 
transportband achter de achterrol luchtig op de toplaag 
aangebracht. U kunt het materiaal echter ook verzamelen 
om het naar uitgespeelde gebieden zoals het doelgebied 
te verplaatsen. Optioneel is de Ecodresser uit te rusten 
met een stenenzeef, zodat u een homogene toplaag  
creëert.
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Specificaties:

Type ED130 ED160 ED200 ED240

Werkbreedte 130 cm 185 cm 220 cm 250 cm

Werkdiepte 0 - 20 cm 0 - 20 cm 0 - 20 cm 0 - 20 cm

Afmetingen (l x b x h) 170 x 160 x 100 cm 245 x 220 x 135 cm 245 x 250 x 135 cm 260 x 280 x 135 cm

Gewicht 560 kg 1250 kg 1450 kg 1650 kg

Benodigd vermogen 30 - 50 pk 
+ Kruipversnelling

65 - 95 pk 
+ kruipversnelling

80 - 110 pk 
+ kruipversnelling

90 - 120 pk 
+ kruipversnelling

Optie 1 n.v.t. Stenenzeef 160 Stenenzeef 200 Stenenzeef 240

* Afmetingen gebruik + 
stenenzeef (l x b x h) n.v.t. 320 x 220 x 135 cm 320 x 250 x 135 cm 320 x 280 x 135 cm

* Gewicht + stenenzeef n.v.t. 1490 kg 1730 kg 1950 kg

De volgende specificatie is alleen van toepassing op de ED160, ED200 en de ED240:

Hydrauliek 1x enkel werkend hydraulische opening grondvangkap

* Hydrauliek 1x dubbel werkend ventiel Power-Arm

* Hydrauliek 1x dubbel werkend ventiel stenen opvangbak

*specificatie geldt alleen in combinatie met Optie 1: stenenzeef

De volgende specificatie is op alle Ecodresser modellen van toepassing:

Koppeling Standaard driepuntophanging cat I - II


