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Redexim pakt uit
Voor 2011 heeft Redexim diverse
nieuwe machines voor sportveld- en
golfbaanonderhoud. Op 20 april
demonstreerde Gebr. Bonenkamp
uit IJsselstein alle nieuwe machines

De Verti-Knife 1600 is een slitter met vaste, grondaangedreven messen.
Standaard zijn twee mesrollen die 5 cm diep gaan op 5 cm afstand. Haal
je een rol weg, dan is de afstand 10 cm. Optioneel is een rol die 15 cm
diep gaat met 26 cm rijafstand. Voor tegengewicht kan er in de bak 1.000 kg
zand of grindzakken. De Verti-Knife 1600 is te koop voor 5.060 euro.

op de golfbaan van golfvereniging
Reymerswael in Rilland-Bath

De Verti Cut 1200 is een verticuteerder voor in de driepunt. De
diepte, tot 30 mm, regel je via de topstang. De messen staan op
3 cm afstand en hebben 2 of 3 mm brede punten. Via een stevige
middenas gaat de aandrijving van de messen via een V-snaar.
De Verti Cut 1200 kost 4.225 euro.

(Zeeland). Van de Concorde snelle
Verti-Drain, driepunts verticuteerder
en Vibra Sandmaster drainmachine
tot de verbeterde Rink strooiers.

De Vibra Sandmaster drainmachine bestaat uit een schudfrees met een trillende zandbak om de sleuven
te vullen met zand. Dit kan tot 17 cm diep. Zowel de frees als de trillende bak voor 1 kuub zand wordt
mechanisch aangedreven. De rest, zoals heffen en de schuif van de bak opentrekken, gaat hydraulisch.
Op het droge proefveld werden de sleuven goed tot 15 cm diep met zand gevuld. Wel ontstonden er
opstaande randen naast de sleuven die je dan vlak moet rollen. Overigens waren er later bij een betere
afstelling haast geen oneffenheden. Achterop zit een hele rij wielen om het gewicht van de machine te
dragen. De Sandmaster kan 12 tot 15 kuub zand per 1.000 m2 zand in sleuven brengen. Hij werkt 150 cm
breed met sleuven op 26 cm afstand en kost 48.980 euro.

De Verti-Drain Concorde 122.020 is een nieuwe, snelle penbeluchter. Hij prikt gaatjes tot 22,5 cm diep op hoge snelheid. De aandrijving gebeurt via een tandwielkast in het midden. Aan de rechte drijfstangen kunnen pennen van 12,5 tot 24 mm. Eenvoudige schokdempers brengen de pennen na prikken in de juiste
positie terug. De centrale hoekverstelling is met bouten vast te zetten. Standaard is hydraulische diepteverstelling met een aanwijzer die je vanaf de trekker kunt
zien. Achterop zit een zware rol. De Concorde weegt 1.050 kg, werkt 208 cm breed en kost 27.050 euro exclusief btw.

De Rink strooiers zijn verbeterd en uitgebreid met de getrokken DS2000 schoteldresser. In deze topdresser kan 2 kuub zand. Hij is hydraulisch te verstellen.
De machine heeft hiervoor een eigen hydraulisch systeem, aangedreven door de trekkeraftakas. Hij heeft twee schotels die tegen elkaar in draaien. Die kun je,
net als de bandsnelheid, via regelaars verstellen. Dit kan optioneel elektrisch vanaf de trekker. De Rink 2000 kost 14.700 euro.
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Ook stond er een nieuwe toplaagreiniger voor kunstgras,
de Verti Top Pulled. Die heeft een eigen 6,5 pk B&S motor
waardoor je hem kunt trekken achter een klein trekkertje of
transporter. Hij werkt 150 cm breed en kost 15.405 euro.

Aan de nieuwe Carrier Tool, zie aprilnummer, demonstreerde Bonenkamp
de Verti Drain 215.013 penbeluchter. Dit werktuig kan ook aan een compacttrekker. Hij werkt 132 cm breed, tot 15 cm diep en kost 11.220 euro.
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