Sandspreader

Streeft u ernaar om uw golfbaan of sportveld in topconditie te houden? De GKB Sandspreader is de juiste machine
om een grote verscheidenheid aan materialen, gelijkmatig over uw veld te verdelen. Bijvoorbeeld om uw gras op de
golfbaan of sportveld te bezanden, voor zowel bij de aanleg als bij het onderhoud. Met de GKB Sandspreader heeft u
de perfecte machine om secuur zand aan te brengen.

De GKB Sandspreader is leverbaar in
vier verschillende modellen, vanaf een
zandbunker inhoud van 1 m³ tot aan een
inhoud van 4 m³. De SP100 is geschikt
voor de montage op een turftruck, zoals
een Progator, Truckster of Workman

De vorm van de zandbunker zorgt voor een efficiënte werking
en verbeterd het zicht langs de machine. Door de transportband
wordt het zand naar de zandschuif geleid, welke optioneel ook
hydraulisch verstelbaar is. De dubbele hydraulisch aangedreven
schotels zijn op verscheidene punten afstellen, zo kan u de
perfecte zandverdeling creëren.
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In de basisuitvoering kan u de snelheid van de transportband en de strooischotels instellen door de
regelunit die gemonteerd is aan de Sandspreader.
Optioneel kan een touchscreen u de volledige
controle geven vanuit de trekker.

Alle GKB Sandspreader modellen kunnen ook geleverd
worden op een pendelend wielstel. Dit pendelend wielstel
met vier ballonbanden, zorgt voor de perfecte
gewichtsverdeling op uw sportveld of golfbaan.
Alle andere modellen zijn standaard voorzien van een
pendelend wielstel met vier ballonbanden, voor de
perfecte gewichtsverdeling op uw sportveld of golfbaan.

De GKB Sandspreader wordt energieneutraal
geproduceerd in onze Nederlandse fabriek.
Alle materialen die gebruikt worden zijn van hoge
kwaliteit, denk bijvoorbeeld aan S355 MC staal en Bucher
hydraulische systemen. Deze keuze komt voort vanuit
onze aannemerij; onze machines moeten tegen een
stootje kunnen.

Maakt u gebruik van de openbare weg, dan kan u
uiteraard kiezen voor de hydraulische afsluitbare
kleppen aan de bovenzijde van de Sandspreader.
Samen met een oplooprem en moderne LEDverlichting is de GKB Sandspreader klaar voor gebruik.

Naast het SP model is er ook het SPM model. Dit model
heeft naast de kenmerken van het SP model, een
opvoerband. Wanneer u de zandbunkers op de
golfbaan wilt bijvullen levert GKB een mooie
oplossing. Want met het SPM model bent u in staat om
zandbunkkers te vullen.

GKB levert verschillende systemen om de zandverdeling
af te stellen. Een gemonteerd of verplaatsbaar verstelsysteem behoren tot de opties. Als aanvulling op de hydraulisch-elektrische proportionele bediening is ook de zandschuif hydraulisch verstelbaar.

Sandspreader met opvoerband
Specificaties:
Type

SPM230

SPM300

SPM400

Werkbreedte

2-12 cm

2- 12 cm

2 - 12 cm

470 x 405 x 190 cm

540 x 460 x 190 cm

540 x 500 x 205 cm

Inhoud zandbunker

2,3 m³

3,0 m³

4,0 m³

Benodigd vermogen

> 40 pk

> 50 pk

> 65 pk

Koppeling

Trekoog

Trekoog

Trekoog

Hydraulisch bediende zandschuif

✓

✓

✓

Hydraulisch
afsluitkleppen bovenzijde

-

✓

-

Hydraulisch proportionele
bediening

✓

✓

✓

Gebruik openbare weg

✓

✓

✓

Afmetingen (l x b x h)

Opties

Sandspreader

Specificaties:
Type

SP100

SP230

SP300

SP400

2 - 10 mtr

2-12 cm

2- 12 cm

2 - 12 cm

190 x 100 x 90 cm

400 x 185 x 160 cm

470 x 185 x 160 cm

470 x 245 x 190 cm

Ledig gewicht

625 kg

950 kg

1125 kg

1425 kg

Inhoud zandbunker

1,0 m³

2,3 m³

3,0 m³

4,0 m³

Benodigd vermogen

> 30 pk

> 40 pk

> 50 pk

> 65 pk

Koppeling

trekoog

trekoog

trekoog

trekoog

Steunpoten

✓

-

-

-

Hydraulisch bediende
zandschuif

✓

✓

✓

✓

Wielstel pendelas
ongeremd

✓

-

-

-

Hydraulisch proportionele
bediening

✓

✓

✓

✓

Gebruik openbare weg

-

✓

✓

✓

Werkbreedte
Afmetingen (l x b x h)

Opties
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