
EINBÖCK SPORTVELD WIEDEG SPORTSTAR

Grasland onderhoud, 
waar u blij van wordt!
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SPORTVELD WIEDEG
SPORTSTAR
IDEAAL VOOR SPORTVELD VERZORGING & (HER-) INZAAIEN 
OPTIMALE BELUCHTING VAN DE GRASMAT 
UITERMATE GESCHIKT VOOR VERTICUTEREN
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SPORTVELD WIEDEG
SPORTSTAR
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De SPORTSTAR is de ideale machine voor grasonderhoud en het doorzaaien van sportvelden/golfbanen. De smalle 
tandafstand van 13 mm en de 6,5 mm dikke tanden zorgen voor beluchting van de grasmat. Gelijktijdig trekken 
de tanden ook onkruiden los en leggen deze boven op. In combinatie met een zaaimachine is de sportveld wiedeg 
het ideale onderhoudswerktuig voor vele gazons. Afhankelijk van de uitvoering is de SPORTSTAR dus bij uitstek 
geschikt voor verschillende toepassingen (bijv. voor het eggen van zanderige graszoden).

Type/ 
Werkbreedte in cm Velden Steunwielen Tanden vanaf PK/KW Vanaf gewicht ca.

SPORTSTAR 150 star 1x1,5 2 114 8/6 200

SPORTSTAR 200 star 1x2,1 2 162 10/7 230

SPORTSTAR 300 star 2x1,5 2 228 15/11 320

SPORTSTAR 450 hydr. opklapbaar 3x1,5 4 342 20/15 560

SPORTSTAR 500 hydr. opklapbaar 1x2,1 / 2x1,5 4 390 30/22 630

SPORTSTAR 600 hydr. opklapbaar 4x1,5 4 456 40/29 740

SPORTVELD WIEDEG SPORTSTAR

W
De wiedeg voor grasmatverbetering 
van de sportvelden en golfbanen!
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 W Onderaanspanning met snelkoppel-pendelas

 W Aanbouwcategorie I tot 5 m / Cat. II vanaf 6 m

 W Tanden Ø 6,5 mm, 490 mm lang, afzonderlijk vervangbaar

 W Tanden met een slijtlengte van 100 mm

 W Bescherming tegen tandverlies

 W Torsiebestendige tandbuis

 W Tandafstand van 13 mm

 W Grote steunwielen met kogellagers, spoorbreedte 1,45 m

 W Automatisch inzwenken van de uitklapbare velden door 
parallelgeleiding

 W Parkeersteun (vanaf 4,5 m werkbreedte)

 W Transportbreedte ≤ 3 m

STANDAARD UITRUSTING

OPTIONEEL VERKRIJGBAAR

Tanden Ø 6,5 mm, 380 mm lang

Geveerde frontplaten voor een optimale verdeling en 
egalisatie van oneffenheden (bijv. molshopen)

Waarschuwingsborden met LED-verlichting en houders

Pneumatische zaaimachines P-BOX

S P O R T V E L D  W I E D E G
S P O R T S T A R

Een gedetailleerd en actueel overzicht van de standaarduitrusting, opties en compatibiliteit vindt u op de downloadpagina van onze website.
Technische specificaties en maten zijn indicatief en niet bindend. Wijzigingen in constructie en ontwerp voorbehouden. 
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CONCEPT & DETAILS SPORTSTAR

1. Tanden Ø 6,5 mm,  
490 mm lang (optioneel 380 mm lang)

2. Tandafstand van 13 mm (hart op hart)

3. Tandverlies preventie

4. Optioneel verkrijgbaar: P-BOX zaaimachine

5. Optioneel verkrijgbaar: geveerde frontplaat

EXACTE POSITIE EN BEWEGING VAN DE 
DIRECT GEVEERDE TANDEN
De tanden van de wiedeg zijn met stevige kunststof houders 
aan het egveld bevestigd om te voorkomen dat ze verdraaien, 
zodat de tand gegarandeerd precies in de rijrichting staat. De 
veerwinding van de tand bevind zich onder de tandhouder. Op 
deze manier kan de tand beter trillen en komt elke beweging 
vanuit de veer. Omdat de beweging van de tand dus niet 
wordt beperkt of begrensd, is een breuk van de tanden vrijwel 
uitgesloten.

GROTE VEELZIJDIGHEID VAN DE SPORTSTAR
 » Het wiedeggen in zand en humusrijke gronden
 » Vilt, mos en beschadigde grassen worden er uit getrokken
 » Beluchten van de graszode
 » Doorzaaien en opvullen van gaten (optioneel)
 » Inzetbaar op sportvelden, golfbanen, parken, openbare 

velden, maneges, gazons, enz.
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EENVOUDIGE MONTAGE VAN EEN 
ZAAIMACHINE
De P-BOX-STI of P-BOX-MD zaaimachine kan op alle 
graslandeggen worden gemonteerd. Naast diverse extra opties 
voor de zaaimachine is ook een vultrap met bordes leverbaar.

GEEN ROLLEN
De doorzaai wiedeg combineren met een wals of rol in één 
machine geeft niet het gewenste effect. De ketsplaten waar 
de zaden uitkomen bevinden zich achter de eerste rijen 
wiedegtanden, deze tandrijen maken de grond los waarna 
de tandrijen die zich achter de ketsplaten bevinden de zaden 
vermengen met de grond. Door geen gebruik te maken van een 
rol of wals wordt voorkomen dat in natte omstandigheden het 
zaad aan de rol kan blijven kleven. Daarnaast kan losgemaakt 
onkruid niet weer vastgedrukt worden door een rol of wals. In 
bestaande graszoden komt de rol niet zo ver om het zaadje de 
grond in te drukken. Als rollen nodig is voor het inzaaien, dan 
moet dit in een aparte bewerking worden uitgevoerd.

ECHTE TANDAFSTAND VAN 1,3 CM
De tandafstand van 1,3 cm, hart op hart, is van grote invloed 
op de werkwijze en de kwaliteit van het wiedeggen. 6-rijige 
tandvelden met 114 tanden op 1,5 m velden maken een 
effectieve en efficiënte onkruidbestrijding mogelijk. Enkel deze 
geringe afstand tussen de tanden zorgt ervoor dat het gehele 
oppervlak over de gehele werkbreedte van de machine wordt 
bewerkt.
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DETAILS & VOORDELEN SPORTSTAR

TANDEN Ø 6,5 MM, 490 MM LANG
Deze standaard universele tand met een diameter van 6,5 
mm en een lengte van 490 mm is optimaal voor licht werk. 
Voor agressiever werk is optioneel een tand van 6,5/380 mm 
verkrijgbaar.

VERHOOGD TRILLINGSEFFECT DOOR 
SPECIALE TANDHOUDER

TANDHOUDER VAN KUNSTSTOF
Tandhouders van hard kunststof bij de verbinding tussen tand 
en egveld voorkomen slijtage van de stalen componenten. Ze 
zorgen ook voor een goede geleiding van het egveld, waarbij 
aanpassing aan het terrein mogelijk blijft.
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GEGARANDEERD GELIJKE 
TANDAGRESSIVITEIT OVER DE GEHELE 
VELDBREEDTE
De tandbuis is torsiebestendig en garandeert dezelfde 
tandpositie over de hele veldbreedte en dus ook dezelfde 
tandagressiviteit. Dit is bijzonder belangrijk in harde 
bodemomstandigheden.

FRONTPLAAT VOOR OPTIMALE VERDELING 
EN EGALISATIE VAN ONEFFENHEDEN 
Aan de voorzijde van het tandveld kan een door bladveren 
tegen overbelasting beveiligde frontplaat worden gemonteerd. 
Deze frontplaat is in hoogte verstelbaar met het gatenpatroon 
en garandeert een optimale verdeling en egalisatie van 
bijvoorbeeld molshopen. De montage achteraf is eenvoudig 
(alleen tot 6 m werkbreedte – niet mogelijk in combinatie met 
hydraulische tandverstelling).

S P O R T V E L D  W I E D E G
S P O R T S T A R

AGRESSIVITEIT VAN DE TANDEN SNEL 
INSTELBAAR DOOR CENTRALE HENDEL
De agressiviteit van de veertanden kan naar behoefte worden 
ingesteld via een centrale hendel per egveld in 5 standen 
tussen ''slepend'' of ''op grip''.
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EINBÖCK IN ÉÉN OOGOPSLAG

Ons doel is het vervaardigen van marktgerichte,
gebruiksvriendelijke, innovatieve, milieuvriendelijke en

kwalitatief hoogwaardige producten!
Familie Einböck, directie van de 3e & 4e generatie

„100 % gemaakt door EINBÖCK in OOSTENRIJK“

 » Eigen ontwikkeling van idee tot serieproduct: wij hebben meer dan 85 jaar ervaring in de bouw van 
landbouwmachines.

 » Door mensen in de praktijk voor mensen in de praktijk: 75% van ons verkoop- en productmanagementteam 
zijn mensen vanuit de praktijk en daarom ontwikkelen wij praktische, gebruiksvriendelijke machines met 
gebruiksvriendelijke instelmogelijkheden. Het juiste advies met passende product eigenschappen hebben voor 
ons de hoogste prioriteit.

 » Leveranciers uit de regio Midden-Europa: langdurige relaties met leveranciers zorgen voor een constant hoge 
inkoopkwaliteit.

 » Productie uitsluitend in Dorf an der Pram in “Noord” Oostenrijk: Ons productie proces garandeert de beste 
kwaliteit, een lange levensduur en een betrouwbare naleving van de levertijden. "100% Made by Einböck in 
Austria" garandeert de hoogste kwaliteit op alle gebieden van de productie.

 » Alle machines worden in de praktijk getest op ons eigen testterrein: Voordat prototypes worden omgezet 
in seriematige machines, moeten ze uitgebreide tests doorstaan op onze velden en wegen. Zo bereiken we 
absolute precisie en betrouwbaarheid.

 » Aftersales service: Een decennialange levering van slijtage- en reserveonderdelen garandeert een lange 
levensduur van de machines, evenals klanten relaties en maakt snelle oplossingen mogelijk.

Einböck- waarden

 » Duurzaamheid en bescherming van het milieu: milieuvriendelijke productie van duurzame producten

 » Advies en service: Doorgeven van de verkregen kennis en een hoogwaardige klantenservice

 » Betrouwbaarheid en kwaliteit: Nakomen van leveringstermijnen en verkoop van kwaliteitsproducten

 » Eerlijkheid en loyaliteit: Samenwerken met klanten, leveranciers, medewerkers, partners, dealers, enz. op voet 
van gelijkheid
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 W Bedrijf opgericht in 1934

 W Door de eigenaar geleid familiebedrijf

 W Een productielocatie in Dorf an der Pram; Oostenrijk

 W 100 % machine productie in eigen huis

 W 40+ jaar ervaring in schoffel- en wiedtechnologie
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WIEDEGGEN

 » Wiedeg 
AEROSTAR-CLASSIC

 » Precisiewiedeg 
AEROSTAR-EXACT

 » Roterende wiedeg 
AEROSTAR-ROTATION

GRASLAND 
ONDERHOUD

 » Grasland wiedeg 
GRASS-MANAGER (-PRO)

 » Grasland & doorzaai 
wiedeg  
PNEUMATICSTAR (-PRO)

ZAAIEN EN BEMESTEN

 » Pneumatische zaaimachine 
P-BOX-STI | P-BOX-MD

 » Pneumatische fronttank 
JUMBO-SEED

 » Mechanische zaaimachine 
DRILLBOX | MECHANICBOX

 » Rijen zaaimachine 
CHOPSTAR-SEEDER

HET GRASLANDBEHEER 
HANDBOEK

 » Doorzaaien van grasland

 » Grasland herstel

 » Groenland vernieuwing

EINBÖCK  
Einböck GmbH
Schatzdorf 7
4751 Dorf an der Pram
Austria

+43 7764 6466 0
+43 7764 6466-390
info@einboeck.at

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden!

Om recente ontwikkelingen ten volle te kunnen benutten, behouden we ons het recht voor om technische wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren. Er kunnen geen rechten worden 
ontleend aan druk- en zetfouten of tussentijdse wijzigingen van welke aard dan ook. Bepaalde uitrustingen die hier zijn afgebeeld of beschreven, zijn uitsluitend als optie leverbaar. 

Bij tegenstrijdigheden in verschillende documenten over de leveringsomvang gelden de gegevens in onze actuele prijslijst. 
Alle afbeeldingen zijn symbolisch en kunnen opties bevatten die tegen een meerprijs verkrijgbaar zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons verkoopteam. 

Foto's en afbeeldingen: © Einböck GmbH; foto's & afbeeldingen zijn rechtenvrij, maar mogen alleen ongewijzigd worden gebruikt | Tekst en inhoud: © Einböck GmbH; mag ongewijzigd worden gebruikt, 
indien de bron wordt vermeld | Versie: 03/2023

Folders over het onderwerp "BIOLOGISCHE & MECHANISCHE ONKRUIDBESTRIJDING”:


