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Bij de foto’s
[1] Elk zaaielement pendelt apart en staat
onder spanning via een bladveer. Verhoog je
de veerdruk voor harde gronden, dan zijn
contragewichten nodig.
[2] De twee messen onder de sleepvoet zijn
gebogen en in diepte verstelbaar.

Kort en Krachtig
Degelijke doorzaaimachine voor elk terrein.

Technische gegevens
UM Underhaug Sport
Werkbreedte (m)
Zaaibak (l)
Aantal sleepvoeten
Aantal messen
Rijafstand (cm)
Zaadcapaciteit (kg/ha)
Druk bladveer (kg)
Gewicht (kg)
Prijs, excl. btw (euro)

7926
7934
1,5
2,0
160
215
13
17
26
34
6 cm
60-80 kg/ha
10-100 kg
450
600 kg
11.000
12.817
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UM Underhaug 7900: flexibele doorzaaier
Profiel
Voor het doorzaaien van sportvelden, golfbanen, groenstroken en graslanden heeft
Piet Kriesels uit Wouw de Noorse UM
Underhaug seed drill 7900 naar Nederland
gehaald.

Wat valt op?
Wat opvalt is de eenvoud. Alles is mechanisch. Bijzonder is het zaaielement. Dat kan
afzonderlijk pendelen zodat oneffen terrein

geen probleem is. Ze staan onder spanning
via een bladveer. Aan de elementen zit een
sleepvoet met twee messen die de zode
opensnijden.

Uitvoering
Het zaaigedeelte wordt aangedreven via
stappenwielen. Onderin de zaadbak zitten
twee zaaiassen met elk een dosering via een
schuifrad. Het zaad valt door een doorzichtige pijp in een geultje. Dit 2 mm brede

geultje, normaal 3 mm, wordt gemaakt door
een gebogen mes aan een sleepvoet dat de
zode opensnijdt. Dit mes is van gehard
Boron-staal dat vier tot vijf keer steviger is
dan normaal staal. Elk zaaielement heeft
een sleepvoet met twee messen en pendelt
afzonderlijk. Optioneel is een driedelige
Farm Flex aandrukrol (2.828 euro).

Wat valt tegen?
De zaaielementen zijn optioneel centraal

handmatig onder veerspanning te zetten
(meerprijs 1.563 euro). Dit moet met een
stang, maar vraagt wel erg veel kracht en
dan ook lenigheid om de pen erin te drukken. Dit is bijna onmogelijk. De optionele
hydraulische verstelling met twee cilinders
(2.913 euro) is dan ook aan te raden. Zeker
voor golfbanen staan de rijen met 6 cm
te ver uit elkaar. Of dit te halveren is door
extra elementen of een derde rij, moet de
fabriek nog uitzoeken.

Wat levert het op?
Elk type graszaad, zelfs de geplette knoflookextracten tegen engerlingen, en grasland is er mee in te zaaien. Dit maakt hem
breed inzetbaar. Bovendien is hij licht,
compact en eenvoudig. Door het mes is het
trekvermogen minder dan andere doorzaaimachines, weet de fabrikant. Hierdoor is
met een lichtere trekker te werken, wat
minder schade aan de graszode zou moeten
geven.

