Turfco Mete-R-Matic XL topdresser
top
Langer precies bezanden
Machine in 8 woorden
Elektrisch, wielaandrijving, eenvoudige afstelling, altijd dezelfde
hoeveelheid dressmateriaal

Profiel
Om sportvelden en kunstgrasvelden sneller te
kunnen bezanden, lanceert Turfco een grotere
topdresser: de Mete-R-Matic XL. Bij deze bezander
is de laadbak bijna drie keer groter dan het
bestaande kleine model. Eind juli kreeg Pols
Zuidland de eerste machine en konden we hem
in Nederland uitproberen.

Meest opvallend
Bruto-adviesprijs
€ 13.450 excl. BTW
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Alhoewel het nieuws zit in de grotere laadbak,
is het meeste opvallende het bekende Turfco
systeem. De snelheid van de aanvoerband en
de roterende borstel wordt bepaald door de
rijsnelheid. Dus of je nu langzaam of snel rijdt,
de hoeveelheid dressmateriaal is altijd gelijk
bij dezelfde instelling van de toevoerschuif.
Het enige wat nodig is, is een voertuig van ongeveer 30 pk met een elektrische aansluiting.

Uitvoering
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De Mete-R-Matic XL heeft een gegalvaniseerde
laadbak van 1,72 m3. De bak heeft opzetschotten
die je bij beschadiging kunt vervangen.
Twee grote banden van 33x15.50-16.5 drijven
de aanvoerband en borstel mechanisch aan.
De snelheid van de loopband is dus gekoppeld
aan de rijsnelheid waardoor je altijd dezelfde
hoeveelheid strooit. Er mee werken is eenvoudig.
De elektriciteitsstekker aansluiten op de trekker,
de aan-/uit schakelaar bedienen, rijden en de
wagen strooit. Moet je natuurlijk nog wel weten
hoeveel je wilt strooien. Dit kun je regelen via
de nummers op de toevoerschuif. Een stand,
bijvoorbeeld 2, strooit dan altijd dezelfde hoeveelheid. Ongeacht of je langzaam of snel rijdt.
Wat goed werkt, is ook de ‘chevronband’ voor
een regelmatige zandaanvoer. Deze heeft speciale groeven die het zand uit de bak trekt waardoor
hij ook natter materiaal en kleine dresshoeveelheden goed verwerkt. Met een standaard gladde
band geeft dit nog wel eens problemen.

Wat tegenvalt
Opletten is het met de aandrijvingskast van de
topdresser, vooral bij smalle doorgangen.
Deze zit aan de buitenkant en steekt ongeveer
30 cm uit. Overigens is de kast wel beschermd
met beugels.

Wat levert het op
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Door de grote laadcapaciteit van 1,7 m3 zand
kun je met een volgeladen wagen ongeveer vier
keer een sportveld in de lengte bezanden.
Zo eindig je bij de laadplek. Dit bespaart laaden rijtijd. Je kunt er een sportveld binnen een
uur mee bezanden. En dat ook nog nauwkeurig
omdat de snelheid van de gegroefde aanvoerband is gekoppeld aan de rijsnelheid.

Leverancier
Laadcapaciteit 1,72 m3 (2.721 kg)
Werkbreedte 1,5 m
Max. werksnelheid 12,8 km/h
Leeg gewicht 957 kg

Splinternieuw in Nederland is een grotere topdresser van Turfco, de Mete-R-Matic
tic XL. Naast de grotere
gro
bak en twee grote banden is overigens de techniek ongewijzigd gebleven. De enige
variabele is de opening van de toevoerschuif [1]. De snelheid van aanvoerband en roterende borstel
borste worden bepaald door de rijsnelheid. De aandrijving is mechanisch via de wielen. In
tegenstelling tot andere topdressers is geen trekker met hydrauliek nodig. Een elektrische 7-polige
7-polig aansluiting volstaat [2]. De machine inschakelen gaat via een aan-/uitschakelaar die je
in de cabine kunt plaatsen. Het snoer en de bedieningskast zijn netjes op te bergen
gen op de dresser [3
[3]. De aanvoerband heeft speciale groeven die voor een regelmatige zandaanvoer zorgen [4].
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