profiel

Tekst: Patrick Medema – Foto’s: Fabrikant

1

2

Bij de foto’s
[1] Monteer je de Procore Processor achter
een Procore Aerator 864 penbeluchter,
dan ben je één werkgang klaar.
[2] Lange messen met carbid uiteinden
verkleinen de beluchtingsproppen tot
een kleine fractie, die als een soort topdressing weer op de grasmat vallen.

Procore Processor ruimt beluchtingsproppen
op; snel en zonder een hoop afval.

Proppen verkleinen met Toro Procore Processor

Technische gegevens

Profielschets

Wat valt op?

Werkbreedte
Motor
Vermogen
Brandstoftank
Werksnelheid
Gewicht

Bij het beluchten van sportvelden en golfbanen met holle pennen komt er heel
wat materiaal op de grasmat te liggen.
Opruimen kost tijd en geld. The Toro
Company heeft hiervoor een oplossing:
de Procore Processor. Toro-importeur Jean
Heybroek toont een machine op de DemoDagen Papendal. Voor wie niet kan wachten,
de Procore Processor staat in juni op de
Duitse vakbeurs Demopark in Eisenach.

De Procore Processor verkleint de vrijgekomen proppen. Dit materiaal valt tussen de
grassprieten als een soort topdressing.
Wanneer je hem achter een Procore Aerator
864 penbeluchter hangt, ben je in één werkgang klaar en is de baan sneller bespeelbaar.

Kort en krachtig

178 cm
B&S Vanguard
23 kW (31 pk) tweecilinder
38 l
0-8 km/h
998 kg
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Uitvoering
De Procore Processor heeft een werkbreedte
van 178 cm en past achter de Aerator 864

penbeluchter die een werkbreedte van 163
cm heeft. De Processor wordt aangedreven
door een 31 pk luchtgekoelde B&S Vanguard
benzinemotor. Bevestiging gebeurt via een
eenpuntsophanging. De machine werkt als
een soort veegwagen. Een nylon borstel, aangedreven via een V-snaar, veegt de proppen
op. Lange messen met carbid uiteinden
verpulveren daarna dit materiaal tot een zeer
kleine fractie. Dit materiaal valt over de volle
breedte, verspreid als een topdressing, weer

terug op de grasmat. Een rol achterop over
de volle breedte egaliseert de oppervlakte
en haalt eventuele bandensporen weg.
Optioneel is een set wielen en een trekhaak
voor montage achter bijvoorbeeld een trekker
of transportvoertuig. Ook zijn er stalen bladen
mogelijk die de proppen verzamelen als er
geprikt is met een beluchter die breder is
dan 178 cm. De prijs in Nederland is nog
niet bekend, in Amerika staat hij in de catalogus voor 26.000 dollar, ruim 19.000 euro.

Wat valt tegen?
Al het uitgeprikte materiaal komt weer
terug op de mat. Bij aanwezigheid van veel
vilt, kan de vervilting mogelijk verergeren.

Wat levert het op?
Met de Procore Processor hoef je niet meer
apart het uitgeprikte materiaal op te ruimen.
Dit scheelt een hoop tijd (en dus geld).
Tevens is het verpulverde materiaal tegelijk
weer een topdressing voor de grasmat.

