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De set met 35 messen verstel je van
diepte met twee sleutels. De linkermoer
dient om de diepte vast te zetten, met
de rechtermoer stel je de werkdiepte in.

blijft de mogelijkheid op verdroging bestaan.
Belucht je tijdens een regenbui, dan stromen
de geulen vol met water en kan de bovenlaag
verzadigen met water.

De Redexim Verti-Knife 1800 heeft een werkbreedte van 1,80 meter en heeft een gewicht
van 950 kilogram. Dit hoge eigen gewicht is
nodig om ook op harde ondergronden te kunnen werken. Dit gewicht kan aangevuld worden met maximaal tien extra gewichten van
25 kilogram per stuk.
De aanspanning van de machine aan de trekker
kan zowel in verticale richting (drie posities)
als in horizontale richting (twee posities)
veranderd worden. Dit hangt af van de grootte
van de trekker.
Wanneer de machine achter de trekker hangt
en op de grond staat, staat deze vlak. Dit komt
doordat de invloed van de topstang weggenomen wordt door een sleufgat in de trekstang. Komt de trekker op glooiend terrein
voorover of achterover, dan blijft de beluchter
toch vlak op de grond.
De beluchter heeft voorop een gladde rol,
daarna komen de messen die naar keuze worden ingesteld, en vervolgens weer een gladde
rol. De gladde rollen dienen voor de stabiliteit
en zorgen ervoor dat de machine niet alleen
op de messen loopt, die een dikte van slechts
drie of vier millimeter hebben. Doordat deze
messen zo dun zijn, heeft dit consequenties
voor de rijstijl. De messen dienen al rijdende
in de grond gezet te worden. Ook dient dit
recht te gebeuren. Zet je de messen in de
grond wanneer je een bocht maakt, dan kunnen deze krom trekken of in het ergste geval
afbreken. Bovendien wordt op deze manier de
graszode beschadigd.

• Uitvoering

• Verstelling van de messen

De werking van de beluchter berust op
het principe van één of twee rijen nietaangedreven ronddraaiende messen die
sleuven in de grond maken. Door de vooruitgaande beweging is een hoge capaciteit mogelijk, tot 1,8 hectare per uur.

Met de Verti-Knife heb je de mogelijkheid om
op vier verschillende dieptes en mesafstanden
te werken. De messen zijn op een carrousel
geplaatst zodat ze eenvoudig en zonder al te
veel kracht te verstellen zijn. Deze carrousel is
voor te stellen als een vierkant met op iedere

Redexim Verti-Knife:

Met sleufjes in topconditie
Voor sportvelden en golfbanen is het van belang dat de grasmat in optimale conditie is. Eén van de factoren
die daar aan bijdraagt is het beluchten van de grasmat. Redexim bracht in 2001 een nieuwe beluchter op de
markt, de Verti-Knife 1800. Deze machine maakt sleufjes in de grond zodat lucht, water en voedingsstoffen
gemakkelijker bij de wortels kunnen komen.
Tekst en foto’s: Erik Bonte

e Verti-Knife van Redexim wordt door
Imants in Reusel geproduceerd en
werd in 2001 geintroduceerd als de
Imants Rotoknife. Redexim verkoopt deze
machine nu wereldwijd als Verti-Knife. Sinds
de introductie zijn er 150 verkocht.

D

• Tijdstip beluchten
Wanneer de bovenste laag van een grasveld
sterk verdicht is, kunnen lucht, water en
voedingsstoffen de wortels slecht bereiken.
Doordat er op deze manier te weinig voedings50]

stoffen naar essentiële nutriënten omgezet
worden, ontstaat er een tekort aan voeding
voor de plant. Bovendien wordt de kans op
wateroverlast, als gevolg van een slechte waterberging, vergroot. Bij een droge periode zal er
dus te weinig vocht in de bodem aanwezig zijn
waardoor het grasveld kan verdrogen.
Het beluchten dient te gebeuren onder
vochtige omstandigheden. Als het kan na een
bui regen, maar het liefst in de regen. Doordat
er sleuven in de grond worden gemaakt en de
zode dus als het ware stuk wordt gesneden,
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De scherpe messen snijden de graszode
mooi door zodat water, lucht en voedingsstoffen goed bij de wortels kunnen komen.

De keuze van de messen en de werkdiepte ervan gebeurt aan de zijkant van
de beluchter. Dit doe je eenvoudig door
het handvat te verdraaien.

Verstelling van de messen nader bekeken
Positie
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5
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hoek een set messen. Door het midden loopt
een as waar de carrousel ronddraait. Aan beide buitenkanten van de machine zit een vergrendeling die de carrousel vast kan zetten op
de gewenste positie. Het instellen van de werkdiepte is eenvoudig. Je doet de vergrendeling
aan de rechterkant los. Vervolgens doe je die
aan de linkerkant los en zet deze in de gewenste
positie. Hierna zet je beide vergrendelingen
weer vast.
In de eerste postie staan alle messen omhoog
en staat de machine op twee grote rollen. Deze
moeten worden gebruikt wanneer je de
machine stalt en eenvoudig wilt verplaatsen.
Om ondermeer greens en tees diep te kunnen

Redexim Verti-Knife1800
Werkbreedte (mm)
1.800
Gewicht (kg)
750
Driepuntsaansluiting (categorie)
I en II
Aanbevolen trekkervermogen (kW/pk) 29,4/40
Minimale hefcapaciteit (kg)
950
Prijs (excl. BTW)
9.055 euro
Optie: Extra gewichten
(maximaal 10,
25 kg per stuk)
Prijs (excl. BTW)
101,45 euro/stuk
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beluchten, plaats je de messen in de tweede
positie. Hierdoor komen er zes messen met
een doorsnede van 450 mm tevoorschijn met
een onderlinge afstand van 30 centimeter.
De diepte kan tussen 25 en 150 mm ingesteld
worden in stappen van 25 mm. Stel je de werkdiepte in op 150 mm, dan werk je voldoende
diep om ver onder de toplaag de graszode van
water te kunnen voorzien.
De derde positie is voor het ondiep slitten van
greens en het lossnijden van viltlagen. De
werkdiepte van deze set met 35 messen is traploos in te stellen van 0 tot 40 mm. Dit doe je
door aan de linkerkant van de machine twee
moeren los te draaien. De voorste moer dient
om de diepte vast te zetten, met de achterste
stel je de diepte traploos in.
Wanneer de carroussel in de vierde positie
staat, werk je met 18 messen. De onderlinge
afstand tussen de messen bedraagt 100 mm.
Deze messen kun je instellen vanaf 10 tot
en met 40 mm werkdiepte, in stappen van
10 mm. Deze (ondiepe) manier van beluchten
kun je gebruiken op greens waarvan de toplaag hard en uitgedroogd is.
De vijfde set (17 messen met een doorsnede
van 200 mm) is goed in te zetten voor fairways
met een harde bodem voor oppervlaktebeluchting en het snijden van de viltlaag.
[51

Gebruikers aan het woord

was dat deze maar om de tien centimeter een
klein sleufje maakte. Als ik de Verti-Knife in de
grond zet, blijft deze snijden. Bovendien heb
je veel keuze van messen zodat je de beluchter
veelzijdig in kunt zetten. De beluchter wordt
op onze golfbaan twee keer per jaar ingezet,
in het voorjaar en in het najaar. Doordat we
hier op kleigrond zitten, is de kans groot dat
bij droge omstandigheden de baan uit zou
scheuren dus in de zomer rijden durf ik niet
aan. De instelling van de messen vind ik
gebruiksvriendelijk. De beide borgingen los
doen, het juiste mes ervoor zetten en klaar. De
capaciteit van de machine is goed, al moet je
deze aanpassen naar de omstandigheden van
de grond. Een minpuntje vind ik de omvang.
Hij is behoorlijk zwaar en groot, hij zou wat
mij betreft wat kleiner mogen. Je moet er een
stevige trekker voor zetten met een relatief
groot hefvermogen.”
Rapportcijfer: 8

Germ Snoek Hoveniers is gevestigd in
Nieuw-Dordrecht en Grou. Het hoveniersbedrijf voert werkzaamheden uit voor
particulieren, (recreatie)bedrijven en golfbanen. In het najaar van 2004 werd een
Verti-Knife 1800 aangeschaft.

Ton Koop: “De machine snijdt de zode goed door, ook als deze hard is. De zode blijft dan schadevrij achter. De werkdiepte en de keuze van de
messen is eenvoudig instelbaar.”

Hendrie de Weer is hoofdgreenkeeper bij
golfbaan ’t Sijbrook in Enschede. De golfbaan heeft een grootte van 27 holes en
beslaat een netto-oppervlakte van 60 hectare.
De Weer laat het beluchten over aan Ton
Koop, dealer van de Verti-Knife en tevens
verhuurder van deze beluchter.
Hendrie de Weer en Ton Koop:
“100 procent schadevrije zode.”
Ton Koop: “Omdat de zode van de golfbaan
intensief belopen wordt, is de ondergrond
redelijk hard. Het hoge gewicht is daarom wel
gewenst. Ook belangrijk is het hefvermogen
van de trekker. De beluchter moet tijdens het
rijden in één keer uit de grond worden getild
om geen schade aan de zode te veroorzaken.”
Hendrie de Weer: “Ik laat het beluchten over
aan Koop omdat dit goedkoper is dan zelf een
machine aanschaffen. Bovendien wordt er
dan steeds met de nieuwste machines
gewerkt. Over het resultaat van de Verti-Knife
ben ik zeer te spreken. De messen snijden de
zode goed door, ook wanneer deze hard is. Als
52]

er netjes met de machine gereden wordt,
blijft de zode schadevrij achter. Het tijdstip
van beluchten is belangrijk, vooral als je met
veel messen rijdt. Het liefst zie ik het daarom
in een regenachtige periode gebeuren.”
Rapportcijfer: 8,5

Theo Bestebroer is hoofdgreenkeeper bij
Golfclub Cromstrijen in Numansdorp. Het
golfterrein is 68 hectare groot en heeft 27
holes. Begin 2005 werd een nieuwe Redexim
Verti-Knife afgeleverd.
Theo Bestebroer: “Gekocht vanwege de vele
mogelijkheden.”
“Vóór we de Verti-Knife aanschaften, hadden
we een slitmachine met driehoeksmessen in
gebruik. Deze werkte prima, maar een nadeel
Met de grootste messen kun je tot
een diepte van 150 mm werken.
Dit zorgt voor een goede ontwatering
van het grasveld.
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Germ Snoek: “Op een snelle manier
beluchten.”
“De beluchter heb ik voor de eerste keer zien
werken tijdens een demonstratie. Deze leek
op het eerste zicht goed te werken en dus zijn

we op aanschaf overgegaan.
Vooral over de capaciteit
ben ik zeer te spreken. Je
kunt er snel mee rijden. De
machine wordt vooral ingezet op golfbanen, maar ook
op recreatieterreinen die
intensief worden gebruikt
en de toplaag dus zeer hard
kan zijn. Op beide terreinen
levert de Verti-Knife goed
werk af. Een minpuntje
vind ik wel dat je er geen
bochten mee kunt nemen.
Wanneer we een bochtig
grasveld willen beluchten,
moeten we de korte eindjes even ophalen. Met de
machine hebben we tot
nog toe geen problemen gehad. We zijn er
zeer tevreden over.”
Rapportcijfer: 8

gras
akkerbouw
glastuinbouw
boomgaard
bollen
loofbos
naaldbos
heide
open stuifzand
hoogveen
kustgebied
kwelders
moeras
overig natuur
stedelijk gebied
hoofdwegen
water
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In Arnhem is het hoofdkantoor Tuincultuurtechnisch
bureau De Enk gevestigd. Onder leiding van bedrijfsleider Gerard van der Werf
verricht het bedrijf onderhoudswerkzaamheden op 14 golfbanen in Nederland. In
2004 werden er twee Verti-Knife beluchters
aangeschaft, gevolgd door een derde in
2005.
Gerard van der Werf: “Machine werkt
effectiever dan traditionele beluchter.”
“Onze drie beluchters worden allemaal op de
golfbaan ingezet. Voorheen werkten we met
de traditionele beluchters met driehoeksmessen. Met deze machine is het effectief
bewerkte oppervlak kleiner dan met de VertiKnife die continu snijdt. Dit werkt zeer positief uit op de gezondheid van het gras. Er
kunnen meer nieuwe spruiten gevormd worden wat ten goede komt aan de verjonging
van het gras. De machine vinden we eenvoudig
in het gebruik en makkelijk te onderhouden.
Bovendien is er een grote keuze aan messen.
We zijn zeer te spreken over het eenvoudige
wisselen ervan.
Een minpuntje vind ik het hoge gewicht. Er
moet een trekker met veel hefvermogen voor
staan om de machine te tillen. Aan de andere
kant zouden bij een lichtere machine de
messen niet goed de grond in komen, wat
weer leidt tot kwaliteitsverlies van de zode.”
Rapportcijfer: 8 •
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Plussen en minnen
Plus
+ Werkdiepte eenvoudig instelbaar.
+ Weinig onderhoud nodig.
+ Hoge capaciteit mogelijk.

Min
– Kans op breken of vervormen van de messen
bij het nemen van een bocht.
– Groot hefvermogen nodig, wat niet altijd
opgaat bij een kleine trekker.

Kortom
De Redexim Verti-Knift is prima inzetbaar om
sportvelden en golfbanen te beluchten. De
beluchter is degelijk gebouwd, eenvoudig in
gebruik en vraagt weinig onderhoud. Door de
carrouselverstelling van de messen kun je eenvoudig van messen wisselen. Door het hoge eigen
gewicht gaan de messen goed de grond in.
Wanneer dit te weinig is kun je nog maximaal
250 kg aan gewichten aan de beluchter hangen.
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