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Sandmover

Wilt u op een efficiëntie manier een sportveld aan leggen? Wilt u hierbij verschillende lagen precies aanbrengen? 
Of wilt u drainagesleuven vullen? Binnen de GKB Groep hebben we dezelfde uitdaging bij het aanleggen van 
sportvelden. Dat is de reden geweest om in 1986 zelf de Sandmover te ontwikkelen. De Sandmover is dé machine 
om snel en precies een laag zand, lava, split of gravel aan te brengen op een veld. Tevens is de machine geschikt 
om drainagesleuven te vullen als u de optionele hydraulisch verstelbare transportband aanschaft. Afhankelijk 
van de gekozen werkbreedte, 1,8 meter of 2,5 meter, bevat de zandbunker 5 of 6 m³.

In de zandbunker bevinden zich 2 
woelers om het zand constant door 
te voeren naar de zand-verdeelrol. De 
op te brengen laagdikte is eenvoudig 
mechanisch in te stellen tussen de 2 en 
10 cm. De Sandmover stelt u in staat om 
een sportveld secuur op te bouwen, de 
basis waar een goed sportveld over moet 
beschikken.

De Sandmover rust op vier brede ballonbanden om het veld zo 
min mogelijk te belasten. Optioneel kunt u kiezen voor radiaal 
ballonbanden en kunnen de buitenste wielen worden voorzien van 
hydraulische remmen. Daarnaast kan er optioneel een sleuvenvuller 
en opvoerband geselecteerd worden. De Sandmover is in de 
basisuitvoering een eenvoudige, robuuste machine waar u als 
aannemer jaren op kunt vertrouwen. Er is bewust gekozen om de 
machine geen ingewikkelde hydraulische of elektrische systemen 
mee te geven, wat de betrouwbaarheid verhoogd.
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Sandmover
Specificaties:

Type SM180 SM250

Werkbreedte 180 cm 250 cm

Afmetingen (l x b x h) 375 x 250 x 230 cm 375 x 275 x 230 cm

Ledig gewicht 2550 kg 2750 kg

Inhoud zandbunker 5 m³ vlak gevuld 6 m³ vlak gevuld

Benodigd vermogen 85 - 110 pk 85 - 120 pk

Koppeling Trekoog Trekoog

Optie 1 Radiaal ballonbanden Radiaal ballonbanden

Optie 2 Hydraulische remmen Hydraulische remmen

Optie 3 Sleuvenvuller Sleuvenvuller

Optie 4 Opvoerband Opvoerband

De volgende specificaties zijn op beide modellen van toepassing:

Hydrauliek 1x dubbel werkend hydraulisch ventiel zand-verdeelrol en transportband 
(25 L / min)

Hydrauliek 1x dubbel werkend hydraulisch ventiel bediening zandafvoer klep 
(25 L / min)

Banden 4x ballonbanden (15,0/55-17 BKT RIB-774 10 PLY)
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