
the worker is king

Topair

Omdat gras zonder zuurstof niet groeit, is het beluchten van de toplaag een vereiste. Tegelijk wilt u uw sportveld ook 
vlak houden en speelschade herstellen. Met de Topair heeft u de perfecte machine om deze handelingen te combineren. 
Wij ontwikkelden de Topair vanuit de wens het sportveldonderhoud duurzamer te maken. Als familiebedrijf vinden we 
duurzaam ondernemen belangrijk, wij willen onze kinderen graag een duurzaam bedrijf doorgeven. Daarom wordt 
ook de Topair in onze fabriek energie neutraal geproduceerd.

In dezelfde werkgang kunt u ook het veld rollen. De 
aandrukrol is hydraulisch af te stellen, zodat u de 
keuze hebt om het beluchten en rollen te combineren 
of afzonderlijk uit te voeren. De combinatie van 
handelingen draagt bij aan een reductie van de CO2-
uitstoot en chemievrij beheer van uw sportveld.

Met de Topair beschikt u over een robuuste en betrouwbare 
machine. De Evolvente® messen zijn door GKB zo 
ontwikkeld, dat het de wrikkende werking in de toplaag 
minimaliseert en uw toplaag vlak blijft. Daarnaast zorgt de 
speciale vorm voor minimale wrijving tussen het mes en 
de grond waardoor het beluchten minder vermogen kost. 
De te realiseren werksnelheid is daarmee ongeveer 10 
km/h. De werkdiepte is maximaal 16 cm, welke eenvoudig 
afgelezen kan worden op de meebewegende meetlat.
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Specificaties:

Type TA120 TA160 TA200 TA240

Werkbreedte 120 cm 160 cm 200 cm 240 cm

Werkdiepte 0-16 cm 0-16 cm 0-16 cm 0-16 cm

Afmetingen (l x b x h) 160 x 140 x 100 cm 160 x 180 x 100 cm 160 x 220 x 100 cm 160 x 260 x 100 cm

Gewicht (+ water) 520 kg (+ 180 kg) 650 kg (+230 kg) 760 kg (+300 kg) 870 kg (+400 kg)

Benodigd vermogen > 30 pk > 40 pk > 50 pk > 60 pk

Koppeling Driepunt cat. II Driepunt cat. II Driepunt cat. II Driepunt cat. II


