
the worker is king

Stoneburier

Het creëren van het perfecte natuurgras sportveld of een unieke golfbaan start met de juiste basis. Een 
homogene toplaag geeft de juiste uitgangspunten voor een goede grasmat. Heeft u gebieden waar de toplaag 
vol zit met stenen? Resulteert dit probleem in een lage grasbezetting? Met de Stoneburier brengen wij u de 
oplossing. De Stoneburier is onmisbaar voor het creëren van een perfect zaaibed!

De Stoneburier is een hoogwaardige 
overtopfrees, waarbij de zeef achter 
de freesrotor zorgt voor het scheiden 
van stenen en de losse grond. De 
freesrotor kan uitgerust worden met 
twee verschillende typen freesmessen. 
Stenen komen door de bewerking met 
de Stoneburier onder een laag losse, 
vitale grond te liggen.

De werkdiepte met de Stoneburier is eenvoudig in te stellen met 
de twee spindels aan beide zijdes van de machine. De maximale 
werkdiepte is 17 cm. De rol aan de achterzijde drukt het los 
gefreesde materiaal licht aan. U kan deze rol ook met water 
vullen, wanneer u wil dat de grond stevig wordt aangedrukt. De rol 
is optioneel ook hydraulisch verstelbaar, zo kan u eenvoudig en 
naadloos aansluiten op de vorige werkgang.
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Stoneburier

Type SB120 SB140 SB160 SB180 SB200

Werkbreedte 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm

Werkdiepte 0 - 17 cm 0 - 17 cm 0 - 17 cm 0 - 17 cm 0 - 17 cm

Afmetingen 
(l x b x h)

180 x 160 x 110 
cm

180 x 180 x 110 
cm

180 x 200 x 110 
cm

180 x 220 x 110 
cm

180 x 250 x 110 
cm

Gewicht 500 kg 600 kg 700 kg 800 kg 885 kg

Benodigd vermogen 20 - 40 pk 35 - 50 pk 40 - 55 pk 50 - 70 pk 55 - 75 pk

Koppeling driepunt cat. II driepunt cat. II driepunt cat. II driepunt cat. II driepunt cat. II

De volgende optie is beschikbaar op alle Stoneburier modellen:

Optie 1 Hydraulische zijverstelling rol 

Specificaties:
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