
the worker is king

Sandspridare

Har du ambitionen att hålla din idrottsplats eller golfbana i bästa skick? Vi vet att det är en utmaning under hela året. 
GKB Sandspreader är lämplig för att jämnt applicera eller sprida en mängd olika material över hela din arbetsyta. Till 
exempel att sprida sand på din golfbana eller idrottsplats, under både konstruktionen av din golfbana/idrottsplats och 
för underhållsändamål. Med Sandspreader har du den perfekta maskinen att göra just det. 

Sandbehållaren form och design säkerställer en effektiv drift 
och säkerställer din tydliga sikt längs maskinen. Sanden transporteras 
till en doseringsventil med hjälp av ett transportband som 
eventuellt finns även som hydrauliskt manövrerad doseringsventil. 
De dubbla, hydrauliskt drivna spridningsskivorna är justerbara 
på flera sätt, vilket gör att sandspridaren kan fördela sanden perfekt. 

Sandspridaren finns i fyra 
olika utföranden. Kapaciteten för 
sandbehållaren varierar från 1 m³ till 4 m³.  
Sp100 är lämplig för montering på till 
exempel på en ProGator, Truckster eller 
Worker. 

www.gkbmachines.com



Som standard är transportbandets styrenhet och 
spridningsskivor, monterade på sandspridaren. Ändå 
ger vi möjlighet att leverera sandspridaren med en 
touchskärm, som kommer att låta dig styra dessa 
funktioner från hytten på din traktor. Dessutom 
tillkommer ett transportbälte på framsidan (se nedan). 

Naturligtvis kan vi leverera SP100 med ett hjulset som 
innehåller fyra svängbara ballongdäck. Alla andra 
modeller levereras med fyra svängbara 
ballongdäck som standard för att säkerställa den perfekta 
viktfördelningen på din idrottsplats eller golfbana.



Använder du dig av allmän väg? Då har du tillvalet 
montering av hydrauliskt manövrerade 
lasttäckningspaneler på maskinens ovansida. Tillsammans 
med överskridningsbromsen och det moderna LED-
belysningssystemet, är sandspridaren redo att köra från 
punkt A till punkt B via allmän väg.

Sandspridaren har utvecklats och produceras i vår 
nederländska, energineutrala industrianläggning. Alla 
material som används är av högsta kvalitet. Ta till 
exempel S355 MC-stål och Bucher-hydraulik. Valet av 
dessa härrör från erfarenheten från vår 
entreprenörsavdelning. Våra maskiner tål hårda 
arbetsförhållanden!

Stina Fridlund



Förutom SP-modellen finns det också SPM-modellen. 
SPM-modellen har karaktärsdrag från SP-modellen fast 
SPM-modellen har ett transportband. Som ger dig 
möjlighet att fylla på sandbunkrarna på golfbanor. För 
med SPM-modellen kan du fylla sandbankar. 

GKB erbjuder olika system för att justera 
sandspridningsbilden. Ett fast monterat eller flyttbart 
justeringssystem är ett av dessa alternativ. Förutom den 
hydraulisk-elektriska styrningen är sandporten också 
hydrauliskt justerbar. 



Sandspreader with conveyor belt 
Specifications:

  Typ  SPM230 SPM300 SPM400

     Arbetsbredd 2 - 12 cm 2 - 12 cm 2 - 12 cm

Dimensioner (l x b x h) 470 x 405 x 190 cm / 
185 x 160 x 75”

540 x 460 x 190 cm /
 213 x 181 x 75”

540 x 500 x 205 cm / 
213 x 197 x 81”

 Sandbunkerkapacitet 2,3 m³ 3,0 m³ 4,0 m³

    Kraft krav > 40 hk > 50 hk > 65 hk

Koppling drawbar eye drawbar eye drawbar eye

    Tillval 

   Körbar på allmän väg  ✓ ✓ ✓

Hydrauliskt manövrerad 
sandgrind ✓ ✓ ✓

Hydrauliskt proportionell 
styrning ✓ ✓ ✓



    Typ SP100 SP230 SP300 SP400

     Arbetsbredd variabel variabel variabel variabel

Dimensioner (l x b x h) 190 x 100 x 90 cm/ 
75 x 39 x 35”

400 x 185 x 160 cm/ 
157 x 73 x 63”

470 x 185 x 160 cm/ 
185 x 73 x 63”

470 x 245 x 190 cm/ 
185 x 96 x 75”

       Vikt utan last 625 kg / 1380 lbs 950 kg / 2095 lbs 1125 kg / 2480 lbs 1425 kg / 3145 lbs

 Sandbehållarens kapacitet 1,0 m³ 2,3 m³ 3,0 m³ 4,0 m³

Kraft krav > 30 hk > 40 hk > 50 hk > 65 hk

Koppling Drawbar eye Drawbar eye Drawbar eye Drawbar eye

Tillval

        Stödben ✓ - - -

Hydrauliskt manövrerad 
doseringsventil

✓ ✓ ✓ ✓

   Hjulsats svängaxel obromsad ✓ - - -
Hydraulisk 

proportionell drift
✓ ✓ ✓ ✓

Körbar på allmän väg  - ✓ ✓ ✓
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