
the worker is king

Combiseeder

Zoekt u naar een manier om eenvoudig uw sportveld of golfbaan in te zaaien of door te zaaien? Met de 
Combiseeder bieden we u beide oplossingen aan. Meerdere soorten graszaad kunnen met de Combiseeder 
gezaaid worden. Middels prikrollen wordt de bodem geopend, waarna het graszaad met borstels ingeveegd 
wordt. Deze methode zorgt voor een minimale verstoring van de bodem. De Combiseeder is verder uitgerust met 
2 watertanks, zodat u eenvoudig de druk kunt regelen door de tanks te vullen.

Het zaad doseersysteem geeft u de 
mogelijkheid om accuraat de hoeveelheid 
zaad te verdelen. Het is mogelijk om 
3 tot 50 gram per vierkante meter aan 
te brengen. Met de hendel achter de 
zaadbak kunt u de opening van de 
zaadverdeler afstellen.

 De conische prikrollen produceren 1500 gaten per vierkante 
meter. De prikrollen openen de bodem, waarna het zaad achter de 
eerste rol op het veld valt. De ringen met tanden worden los op een 
rotorbuis gemonteerd, zodat deze vrij kunnen bewegen. Hierdoor 
kunt u gewoon bochten maken, zonder de grasmat te beschadigen. 
Na beide rollen zorgen twee borstels ervoor dat het zaad ingeveegd 
wordt. Bij de eerste borstel kan de druk ingesteld worden, de tweede 
borstel volgt de contouren.
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Type CS120 CS160 CS200 CS240

Werkbreedte 120 cm 160 cm 200 cm 240 cm

Werkdiepte 3-50gr. / m2 3-50gr. / m2 3-50gr. / m2 3-50gr. / m2

Afmetingen
(l x b x h)

140 x 130 x 100 cm 140 x 170 x 100 cm 140 x 210 x 100 cm 140 x 250 x 100 cm

Gewicht 500 kg 660 kg 830 kg 990 kg

Benodigd vermogen > 35 pk > 45 pk > 55 pk > 65 pk

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


