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TopChanger
De bodem als basis
Een goede buitensportaccommodatie begint
met een speelveld dat voldoet aan de sporten speleisen van uw sporters. Het speelveld
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“Wij
bodem op een r.”
innovatieve manie

vormt immers een belangrijke basis in de
sport.

Balans
De TopChanger is een innovatieve machine die de
bodemsamenstelling weer in balans brengt. De TopChanger
zorgt voor een goede verhouding tussen organische stoﬀen,
voedingsstoﬀen, lucht en water. Hierdoor worden storende
lagen in de bodem gericht aangepakt.
In één routine belucht de TopChanger de bodem en voegt
U wilt uw sporters steeds de beste speelcondities bieden

eventueel gelijktijdig bodemverbeterende producten

zodat zij optimaal kunnen presteren. Met een bodem die

toe. Door deze gedegen aanpak ontstaat er weer een

in balans is, legt u hiervoor de basis. Een gezonde bodem

gezonde basis. Het resultaat is een sterke bodem met

verbetert de plantgroei en goede plantgroei is nodig voor

goede plantgroei. Bovendien levert onderhoud met de

een gezonde en sterke grasmat.

TopChanger slechts minimale hinder op voor uw sporters.
Dit betekent dat uw buitensportaccommodatie voortdurend

Met de TopChanger zorgt u ervoor dat u de bodem in balans

beschikbaar is.

brengt én gezond houdt. U pleegt met de TopChanger
professioneel onderhoud aan de grasmat; u zorgt voor een

U verbetert de bodem met de TopChanger op een

speelveld waar iedere sporter blij van wordt.

innovatieve manier; met oog voor de natuurlijke behoeﬅen
van de bodem en het bodemleven. Hoe speciﬁek uw eisen
ook zijn, met de TopChanger werkt u aan optimalisatie
van het bodemleven en goede plantgroei. Zo zorgt u voor
een goed bespeelbaar veld en geeﬅ u sporters de ideale
sportbeleving.

De bodem als basis

2. De TopChanger voegt
bodemverbeterende stoﬀen toe
Blijkt aan de hand van de bodemanalyse dat de bodem
voedingsstoﬀen nodig heeﬅ? Door bodemverbeterende
stoﬀen aan het water toe te voegen, wordt de bodem
gelijktijdig met het beluchten voorzien van voeding.
De concentratie bodemverbeterende stoﬀen wordt naar
behoeﬅe aan het water toegevoegd. De vloeibare stoﬀen
worden op de juiste plaats in de bodem gebracht waardoor
de wortels direct worden gevoed.

Hoe werkt het?
In één routine voert de TopChanger alle bewerkingen
uit die nodig zijn om de bodem in conditie te brengen.
Afhankelijk van de behoeﬅe van de bodem voert u
onderstaande bewerkingen uit.
1. De TopChanger belucht de bodem
Door middel van waterkracht belucht de TopChanger de
bodem. Door water onder hoge druk te injecteren, zoekt

3. De TopChanger injecteert zand

het zijn weg. Hierdoor ontstaan er beluchtingsgaten.

De beluchtingsgaten worden, indien nodig, direct gevuld

Deze luchtporiën zorgen voor zuurstof. Het water wordt

met nat of droog zand. Het zand wordt door de TopChanger

vervolgens opgenomen in de bodem. Hierdoor belucht de

diep in de bodem ingebracht. Het restmateriaal dat op het

TopChanger zonder restmateriaal op het speelveld achter

speelveld achterblijﬅ, is hierdoor minimaal.

te laten.
Het zand zorgt voor een betere inﬁltratie van het water
Deze unieke manier van beluchten, zorgt voor lagere

in de onderlaag van de bodem. Hierdoor blijﬅ de toplaag

operationele kosten. Door te beluchten met water

van het veld droger en beter bespeelbaar. U kunt met de

worden, zeker in bodem waar obstakels voorkomen,

TopChanger naast zand ook bodemverbeterende producten

defecten aan de machine geminimaliseerd.

in de bodem injecteren.

U bent met de TopChanger verzekerd van een goed

Het resultaat?

onderhouden en op de sporter afgestemd speelveld.

Een goed onderhouden speelveld afgestemd op de

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden is de hinder

wensen van de sporter.

voor sporters minimaal.

VGR Groep
VGR Groep is een innovatieve dienstverlener op het

Voordelen

gebied van het aanleggen en onderhouden van groen

Onderhoud met de TopChanger zorgt voor:

voor buitensportaccommodaties en natuurgebieden.

d Minimale hinder voor de sporters; het veld is

Ons uitgangspunt is daarbij steeds ‘de bodem als basis’.

nagenoeg continu bespeelbaar.
d Een langdurig eﬀect; door de intensieve aanpak is er

VGR Groep verbetert de bodem op een innovatieve

minder vaak onderhoud aan het veld nodig.

manier. Wij hebben oog voor de natuurlijke behoeften

d Een optimaal resultaat; een droger en daarmee

van de bodem en het bodemleven. U bent door onze,

beter bespeelbaar veld;
d Lagere operationele kosten; beluchten met water

op de bodemgerichte, werkwijze verzekerd van een
optimale conditie van uw groen.

beperkt eventuele schade aan de machine.

Informatie
Wilt u meer weten over de TopChanger of wilt u een
demonstratie bijwonen? Neem dan contact met ons op.
U kunt ons bereiken op:

 +31 183 401 306
U vindt alle technische details van de TopChanger op

www.vgrequipment.com

www.vgr.nl
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VGR TopChanger

Injecteren van zand

Afmetingen (l x w x h mm)

923 x 1.818 x 855 mm

Afstand (cm)

Zand (m³. | L.)

Leeggewicht

410 kg

7 x 10

0,085 – 0,1 m³ | 85 – 100 L.

Minimaal vermogen

50 PK

7x7

0,13 – 0,127 m³ | 113 – 127 L.

Aandrijving

750-1000 RPM

7x3

0,142 – 0,156 m³ | 142 – 156 L.

Volume vulbak

0.25 m3

Werksnelheid

0,5 – 2 km/uur

Werkbreedte

1.600 mm

Injectiedruk

180 – 280 Bar

Vuldruk

2-8 Bar

Waterverbruik

3600 L/uur

De TopChanger injecteert de
onderstaande materialen in de bodem.
VGR Groep verbetert de bodem op een innovatieve
» Zand
» Meststoﬀen
manier; met oog voor de natuurlijke behoeﬅen van de
» Grondstoﬀen
» Bio stimulansen
bodem en het bodemleven. U bent door onze op de
» Zaden
» Vloeibare
bodem gerichte werkwijze verzekerd van een optimale
» Insecticieden
bodemverbeteraars
conditie van uw groen.
» Wetting Agents

Wilt u meer weten over de TopChanger of wilt u een
demonstratie bijwonen? Neem dan contact met ons op.
U kunt ons bereiken op:

 +31 183 401 306
U vindt alle technische details van de TopChanger op

www.vgrequipment.com

www.vgr.nl

VGR Groep
Provincialeweg Zuid 51
4286 LJ Almkerk
The Netherlands

 info@vgr.nl
 +31 (0)183 401 306
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