
the worker is king

Combiseeder

Letar du efter ett snabbt och effektivt sätt att så eller stödså din golfbana eller idrottsplats? Med 
Combiseeder erbjuder vi dig både lösningar och möjligheter att så flera typer av gräs.
Combiseeder har två rullar med spikar som öppnar upp jorden och fröet sprids sedan exakt över hela 
bredden, i och runt hålen. Två dragborstar borstar sedan ner fröet i hålen, denna metod resulterar i 
minimala ytstörningar. Combiseeder är också unikt utrustad med två vattentankar som gör att du kan 
ballastera maskinen för att underlätta spikarnas penetration på hårdare markytor.

Frödoseringssystemet ger dig möjlighet att 
dela upp mängden frö exakt på ytan. Det 
är möjligt att fröa från 3 gram upp till 50 
gram per kvadratmeter. Med hjälp av 
spaken bakom fröbehållaren kan du 
justera öppningen för frödoseringen.

De koniska spikvalsarna producerar 1500 hål per kvadratmeter, 
öppnar jorden och fröet faller bakom den första rullen. 
Spikringarna är monterade på ett rotorrör så att de kan röra sig 
separat. Därmed kan du svänga utan att skada gräset. Bakom 
rullarna sveper de två borstarna frö och toppdressing, med den 
första borstens som justerbarhet för rätt tryck och den andra 
justerbar för att löpa utefter konturerna.

www.gkbmachines.com
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Specifikationer:

GKB Machines bv Augustapolder 13 2992 SR Barendrecht, the Netherlands t +31 (0)180 64 29 22 e info@gkbmachines.com i www.gkbmachines.com

    Typ CS120 CS160 CS200 CS240

     Arbetsbredd 120 cm / 47” 160 cm / 63” 200 cm / 79” 240 cm / 95”

        Arbetsdjup 3-50gms / m2 3-50gms / m2 3-50gms / m2 3-50gms / m2

   Fröbehållarens kapacitet 150 l 200 l 250 l 300 l

Dimensioner  
   ( x b x h) 

140 x 130 x 100 cm /
56 x 52 x 40”

140 x 170 x 100 cm/ 
56 x 67 x 40”

140 x 210 x 100 cm / 
56 x 83 x 40”

140 x 250 x 100 cm / 
56 x 99 x 40” 

       Vikt 500 kg / 1023 lbs 660 kg / 1455 lbs 830 kg / 1850 lbs 990 kg / 2183 lbs

  Kraft krav > 35 hk > 45 hk > 55 hk > 65 hk

Koppling
Standard three-point 

hitch cat I
Standard three-point 

hitch cat II
Standard three-point 

hitch cat II
Standard three-point 

hitch cat II
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