Special doorzaaien: machine overzicht
Belangrijke doorzaaimachines

Sisis Variseeder 1300
De Sisis Variseeder is geschikt voor het doorzaaien van greens, voorgreens en tees. De met
noppen bezette rol, gegoten in spiraalvorm,
creëert duizenden ‘plantgaten’, waarin het zaad
valt dat tegelijkertijd wordt ingestrooid. De Sisis
Variseeder kan worden gebruikt in combinatie
met een kleine compact trekker of werktuigendrager. Een extra gewicht is standaard in de
machine geïntegreerd om een hoge werksnelheid
te verkrijgen en de machine goed de gaten in
de grond te laten prikken. Met de Zero-Max box
kunnen de zaaihoeveelheden worden ingesteld.
De capaciteit bedraagt ongeveer 8000 m? per
uur. De Sisis Variseeder kost  5.270,00
(excl. BTW), weegt 162 kg, heeft een totale
breedte van 156 cm (werkbreedte: 130 cm) en
een lengte van 62 cm.

Maredo
Maredo heeft een nieuwe doorzaaimethode
ontwikkeld, waarvoor zij patent heeft aangevraagd. De over de grond rollende en door de
aangedreven nokkenas trillende spikes nemen
het zaad op uit de trechter en planten het direct
in de bestaande grasmat. Er kan direct weer
worden gespeeld. De machine is ideaal voor het
vaker (5-6 keer per jaar), sneller (3-4 uur voor
een 18 holes baan), efficiënter (meer zaad in de
grond) en dunner doorzaaien van de greens. De
machine is beschikbaar als aanbouw unit aan
de greensmaaier of aan de Maredo zelfrijder.
Meer informatie: www.Maredo-BV.com of Gebr.
Bonenkamp IJsselstein: 030 6880999.

Vredo
Gewicht is altijd nodig om goed in te dringen in de zode en de oude grasmat
en er een eventuele viltlaag te snijden. Dat lukt altijd met een Vredo doorzaaimachine. Het juiste gewicht moet ervoor worden ingesteld worden. Bij
alle standaard machines kan de rol worden gevuld met water om op een zeer
goedkope manier het juiste gewicht te krijgen. Bij de Agri en SuperCompact
serie kunnen tevens keurig passende gewichtblokken van 20 kg worden geleverd. De SuperCompact is ontwikkeld om met een kleine compact trekker de
greens en tees op golfbanen door te zaaien. De machine is standaard met
wielstel en trekboom; als deze worden afgenomen blijft de 3-punts machine
over. Om een groot aantal schijven (om de 3,5 cm) in de harde grond te kunnen laten snijden, is er gewicht nodig. Echter bodemdruk van de trekker is ook
belangrijk. De achterasdruk moet laag blijven, om bodemstructuur en zode in
goede staat te houden. Met het wielstel wordt dat gewaarborgd. Indien de
trekker qua hefkracht (bij Supercompact gewicht variërend van 510 tot 1730
kg) en gewichtsverdeling krachtig genoeg is en op een green mag rijden, kan
er gewerkt worden met de 3-punts uitvoering.
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Redexim
Redexim betitelt de Verti-Seed, SpeedSeed en Overseeder als de meest
accurate doorzaaiers op de markt. Het gebruik van deze machines zorgt ervoor
dat er geen zaad verloren gaat. De rubberrol binnen de vultrechter is elastisch en
zaait dicht tegen de kanten ervan. Zelfs extreem fijne zaadsoorten, zoals
agrostis, worden pas vrijgegeven als de rol draait. De zaai-instelling kan stapsgewijs worden verhoogd als er grote hoeveelheden zaad moeten worden
gestrooid. Zaaihoeveelheden kunnen nauwkeurig worden ingesteld, zowel voor
een bepaalde zaadsoort als voor een mix van zaadsoorten. Een totaalaantal van
tien kettingwielen (Verti-Seed 8) kan in 20 verschillende posities (Verti-Seed 16)
worden gezet. De dosering kan afgestemd worden op elk zaadtype en mix van
zaadtypes. Meer informatie: Redexim bv, Kwekerijweg 8, 3709 JA Zeist.
Tel: 030 69 33 227, I: www.redexim.com

Einböck
De trimvelden van de Golfbaantrimmer Sportstar zijn pendelend opgehangen
en per veld voorzien van geveerde tanden en met speciale tandgeleider/houders
bevestigd op statische ronde buizen. Door het grote aantal tanden wordt de zode
intensief belucht. De machine kenmerkt zich door een stabiel frame, geharde
scharnierpennen die voorzien zijn van glijbussen, tanden uit gepatenteerd getrokken verenstaaldraad, tandhouders die voorzien zijn van kunststof (ter voorkoming
van de slijtage van de stalen buizen), automatische inklapping van de zijdelingse
velden door parallelgeleiding, verhoogd trileffect door speciale tandhouders,
niet begrensde veerwinding en tandbeweging (geen gevaar voor tandbreuk) en
smeerpunten op alle scharnierpunten. De hydraulische tandverstelling maakt het
gemakkelijk om de stand van de tanden bij het gebruik aan te passen aan de
wisselende bodemeigenschappen.

Greens spiker/seeder
De Greens spiker/seeder is bij uitstek geschikt voor het doorzaaien van het fijne
struiszaad. De fijne afstelling en de pennen zorgen voor een minimaal geperforeerde grasmat met weinig beschadigingen. Na het doorzaaien kan er weer
gespeeld worden op de grasmat zonder dat de golfers er veel last van hebben.
De machine is zeer snel: 18 holes in vier à vijf uur! De machine kan tevens dienst
doen als kunstmest- of granulaatstrooier. Er is zowel een walk-behind, een
3-punts als een getrokken versie leverbaar. Meer informatie: Van de Wiel/Gremac,
Beek en Donk, Tel 0492 - 464 162

Amazone
Amazone is producent van breedzaaimachines. Het grote voordeel van deze
Amazone machines is dat men smalle stroken en grote oppervlakten in eenmaal
kan bewerken, instrooien en zonder kruislings of diagonaal te gaan een dichte
grasmat verkrijgt. Dus u bespaart ook op graszaad. Deze zaaimachines worden
geleverd in werkbreedten van 110 tot 250 cm en kunnen worden uitgevoerd
met open of dichte rol, een stenfrees, schud- of rotorkopeg. De zaaimachine met
schudeg kan ook worden voorzien van een speciale tandenbalk voor doorzaaien.
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