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Als importeur van de bekende merken Allett, 
Foley en Turf Tank One heeft Milati Grass 
Machines in Papendrecht een breed assorti-
ment. Wellicht minder bekend in het product-
portfolio zijn Turf Pride en True-Surface. Het 
zijn merknamen die de meeste greenkeepers 
waarschijnlijk wel kennen, maar de producten 
genieten minder bekendheid. Turf Pride produ-
ceert de Core Collector en True-Surface is onder 
andere leverancier van de Core Pulverizer. Beide 
machines zijn in te zetten na beluchten met 
holle pennen. Milati is voor zowel Turf Pride als 
True-Surface exclusief distributeur in Europa.

Simpel, maar effectief
De naam Core Collector zegt precies wat de 
machine doet: hij raapt de cores op na het 
hollowcoren, zonder de baan te scalperen. De 
Core Collector van Turf Pride is aan bestaande 
beluchtingsmachines toe te voegen, vertelt 
Arjen Spek van Milati Grass Machines. ‘De Core 
Collector past op alle verschillende merken. 
Denk aan de Toro Procore, beluchters van 
Wiedenmann en de Vertidrain van Redexim. 
Je kunt hem er zo achter hangen.’ De Core 
Collector is alleen te gebruiken bij hollow 
coring. Het principe is eigenlijk heel simpel, 

vertelt Spek. ‘Je hebt een schuifraam en daar-
mee schuif je de cores bij elkaar. Aan het eind 
van de machine zit een klep. Zodra deze klep 
omhooggaat, worden de cores gelost en kun 
je ze verzamelen, bijvoorbeeld aan de rand van 
een green.’

De gemiddelde golfbaan in Nederland heeft 
wellicht geen Core Collector staan, maar in het 
hogere segment heeft Spek er al diverse gele-
verd, zo vertelt hij. Niet alleen in Nederland, 
maar ook in andere Europese landen. ‘Eigenlijk 
is het een heel simpel product’, vertelt Spek. 
‘Het is puur een aanvulling om de green in 
veel minder tijd te kunnen schoonmaken na 
hollow coring. Je kunt er ook nog een borstel 
achter plaatsen. Er komt altijd wel zand los van 
de cores. Met de borstel wordt dat in de gaten 
geborsteld die door het beluchten ontstaan.’

Besparen op arbeid
De Core Collector kun je eigenlijk het best 
als accessoire omschrijven, want een echte 
machine is het niet. Het is een aanvulling op 
bestaande machines. Spek: ‘We kunnen ze ook 
leveren bij de aanschaf van een beluchtings-
machine. Voorheen werd na hollow coring op 

Met Core Collector en Core Pulverizer besparen op arbeid

Het is een bekend verschijnsel na hollow coring: 

de cores die verspreid over de greens liggen. 

Machinaal of handmatig opruimen is een optie, 

maar met een kleine investering in de juiste 

accessoires is het mogelijk om de cores al in 

dezelfde werkgang op te pikken.
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de golfbaan vaak met een borstel of een schuif 
achter de beluchtingsmachine aan gelopen of 
gereden. Maar dan heb je een extra machine 
nodig om het materiaal op te ruimen en het 
kost manuren. De Core Collector kan direct ach-
ter de machine gehangen worden; er zijn dus 
geen extra machines of mensen voor nodig. Je 
moet alleen aan einde van de green de hoopjes 
met cores even opruimen.’

Volgens Spek is dit ook de motivatie voor 
golfbanen om zo’n Core Collector aan te schaf-
fen. Ze kosten tussen de 1.600 en 2.600 euro 
exclusief btw. Door de arbeid die je na elke 
hollow-coring uitspaart, verdient hij zichzelf na 
verloop van tijd vanzelf terug. ‘Zeker als je een 
beluchtingsmachine aanschaft, die toch al een 
paar duizend euro kost, kun je de Core collector 

er direct bij kopen. De meer-
prijs moet je afwegen tegen 
de arbeidskosten als je iemand 
over de greens laat lopen.’

Cores verpulveren
De Pulverizer van True-Surface 
werkt met een ander principe 
om cores op te ruimen. True-
Surface is bij greenkeepers voor-
al bekend als leverancier van 
trilrollen voor greenmaaiers. Jaren 
geleden kwam dit merk in de Verenigde Staten 
met een cassettesysteem, genaamd Green Care 
Collection System of Fairway Collection System. 
Hierbij is onder andere het bedieningsgemak 
een belangrijk punt, bijvoorbeeld dat er geen 
gereedschap nodig is bij het wisselen. Voor 

Europa had True-Surface nog geen afzetkanaal, 
maar via de contacten bij Foley, waar Spek verte-
genwoordiger is, kwam het Amerikaanse bedrijf 
uiteindelijk uit bij Milati.

Spek geeft nu demonstraties op Nederlandse 
golfbanen met de nieuwe Pulverizer. Hij legt 
uit hoe dit product in elkaar zit: ‘De Pulverizer-
cassette is een rondsel, dat je in het Care 
Collection System-frame van bijvoorbeeld een 
greenmaaier plaatst. Hij past op alle merken, 
of het nu een Toro 3250, John Deere 2500 of 
Jacobsen G-Plex is. Met de Pulverizer in het 
frame kun je borstelen. Hij bestaat uit een as 

waarop stevige borstels zitten. Deze 
draaien snel in de rondte, waardoor 
de cores verpulveren als je ermee over 
het gras rijdt. Ze kunnen ook worden 
opgevangen in de grasvangbakken 
van de greenmaaier. De Pulverizer 
draait boven het gras en beschadigt 
het gras niet.’ De Pulverizer is ook han-
dig als je last hebt van wormhoopjes. 
De cassette slaat die dan vlak of ze 
worden opgevangen in de grasvang-
bak.

Multifunctioneel
Het unieke aan de cassette van 

True-Surface is volgens Spek dat deze 
op handgreenmaaiers past. ‘Daarmee zijn 
zij de enige’, aldus Spek. ‘Hij past op hand-
greenmaaiers met floating maaiunits, zoals de 
Toro 2100 en Jacobsen Eclipse. Met een extra 
ombouwsetje past dezelfde cassette ook op 
een Triplex, en eventueel zelfs op de kooien van 
Toro-fairwaymaaiers. Als je dan bijvoorbeeld 
wilt verticuteren, hang je hem gewoon aan de 
fairwaymaaier en kun je over de volle breedte 

Fairway Collection System op een Toro-fairwaymaaier;  hier is goed te zien dat het frame op een fairwaymaaier past.

De Pulverizer
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