
the worker is king

Vstrong

Zoekt u naar de manier om straatgras, mos en ander onkruid of een vette toplaag aan te pakken? Of houdt u 
uw veld graag in topconditie? De Vstrong kan het allemaal! Wij bouwen onze Vstrong verticuteermachine op 
dezelfde innovatieve wijze als de Combinator. De methode van het affrezen van de toplaag, wordt tot op de 
dag van vandaag wereldwijd toegepast. Hiermee bouwen wij niet alleen door op de bewezen technologie, ook 
de werksnelheid (tot 12 km/h) en betrouwbaarheid zal u als professional aanspreken. Denkt u aan chemievrij 
onkruidbeheer en reststromen minimaliseren, dan denkt u aan de Vstrong!

Middels het gepatenteerde 
pendelsysteem van de rollen 
controleert u eenvoudig de werkdiepte. 
Als uniek extraatje hebben wij de 
verticuteermachine van een hydraulisch 
verstelbare schuif voorzien. Ideaal 
wanneer u dicht bij de randen van het 
veld verticuteert.

De CombiRotor® is het kloppend hart van de machine. Deze rotor 
is standaard voorzien van 3 mm hardmetalen verticuteermessen. 
Met de Vstrong haalt u eenvoudig een bewerkingsdiepte van 5 cm. 
In combinatie met de tegengestelde draairichting, slaat de Vstrong 
nooit een centimeter over. Het geverticuteerde materiaal kunt u na 
het drogen opladen en afvoeren. Waarom laten drogen? Afval kost 
geld, dus willen wij hier zo weinig mogelijk van. Daarbij is het zonde 
de voedingsstoffen te vernietigen!
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Vstrong

Type VS120 VS160 VS200 VS240

Werkbreedte 120 cm 160 cm 200 cm 240 cm

Werkdiepte 0 - 5 cm 0 - 5 cm 0 - 5 cm 0 - 5 cm

Hart op hart afstand  
verticuteermessen

2,5 / 5,0 cm 2,5 / 5,0 cm 2,5 / 5,0 cm 2,5 / 5,0 cm

Afmetingen (l x b x h) 140 x 165 x 100 cm 160 x 205 x 110 cm 170 x 245 x 110 cm 170 x 285 x 110 cm

Gewicht 350 kg 500 kg 750 kg 900 kg

Benodigd vermogen > 40 pk > 45 pk > 65 pk > 90 pk

Koppeling driepunt cat. I - II driepunt cat. I - II driepunt cat. II driepunt cat. II

De volgende specificatie is van toepassing op alle Vstrong modellen:

Hydrauliek 1x dubbel werkend hydraulische bediening klep

Opvangbak 200 liter 265 liter - - 

Specificaties:
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