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Sandfiller

Som grönyteansvarig har du ett primärt mål; perfektion från Green till Tee. Sandfiller är utvecklad för att hjälpa 
dig att förverkliga ditt mål. Varje proffs som arbetar på en golfbana är medveten om att vertikalskärning och 
sandfyllning är den perfekta kombinationen för att förhindra att planen sönderfaller och dessutom förbättra 
dräneringssystemet. Vi kombinerar skärning, borttagning och sandfyllning i bara en körning.

Som grunden för Sandfiller använder vi  
principen för den mycket hyllade 
Combinator. Slitsrotorn är försedd med 
en infästning till hårdmetallbladen som 
skapar en luftström för att flytta 
materialet till den sidledstippande 
behållaren. Efter att du har tömt 
behållaren kan du helt enkelt fylla på 
behållaren med torkad sand. 

Sandbehållaren kan fyllas med torkad sand. Denna rena torkade 
sand appliceras omedelbart på slitsen efter att den har skurits, 
med hjälp av ett brett hydrauliskt drivet transportband och 
sandfyllningsenheten i rostfritt stål. Eftersom Sandfiller 
omedelbart applicerar sand kommer det övre lagret att hålla sig 
stabilt. Efter körningen kommer din fairway omedelbart att vara 
tillgänglig för användning igen. Därför är vi extremt stolta över 
driften av vår Sandfiller; stolta över att bidra till högsta möjliga 
kvalitet av grönytebanor.
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Typ SF120

     Arbetsbrett 120 cm / 47”

       Arbetsdjup 2 cm / 0.8” 3 cm / 1.2” 4 cm / 1.6”

Sandanvändning 0,200 m³ / 100 m² 0,275 m³ / 100 m² 0,350 m³ / 100 m²

Dimensioner (l x w x h) 160 x 180 x 120 cm / 63 x 71 x 47”

            Egenvikt 620 kg / 1370 lbs

Kapacitet sandbehållare 120 liter

Kapacitet uppsamlingsbehållare 400 liter

   Energiförbrukning 40 - 60 hp (+ creeper gear)

Koppling  Standard trepunktslyft  kat. 1

Hydraulik 1x dubbelverkande hydraulventil  sandband (20 l/min)
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