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VGR ontwikkelt Bunkerbuddy als aanvulling op TopChanger

Greens nóg efficiënter  
onderhouden 

De VGR TopChanger is ontwikkeld om de bodem 
van greens in balans te brengen; de machine 
kan de bodem in één werkgang beluchten en 
bezanden. Door zand in de bodem te brengen 
tijdens het beluchten, is de hinder voor golfers 
minimaal en besparen de greenkeepers tijd. Dat 
zand moet natuurlijk wel ergens vandaan komen, 
en daar komt de nieuwe Bunkerbuddy om de hoek 
kijken. De VGR Bunkerbuddy is afgelopen winter 
ontwikkeld en getest. Deze aanvulling op de VGR 
TopChanger wordt sinds dit voorjaar met succes 
ingezet op greens.

Dubbele functie
Bij het werken met de VGR TopChanger worden 
enorme hoeveelheden zand in de greens geïn-

jecteerd, soms wel drieënhalve kuub. Om te voor-
komen dat het werk stilligt om zand te kunnen 
bijvullen, heeft VGR de Bunkerbuddy ontwikkeld. 
De VGR Bunkerbuddy is een transportband die op 
een Dakota-bezander gemonteerd kan worden. 
De Bunkerbuddy vult de zandvoorraad van de 
TopChanger aan tijdens het werken. Hierdoor kan 
er continu zand worden geïnjecteerd. Er is geen 
oponthoud, wat een duidelijke besparing in tijd 
oplevert. De overlast voor golfers wordt hierdoor 
nog verder beperkt.

Door de instelbare loshoogte is de Bunkerbuddy 
voor meerdere taken in te zetten. Zo kan hij 
ook worden gebruikt om bunkers te vullen met 
zand. De Bunkerbuddy is onderhoudsarm door 

De VGR TopChanger heeft inmiddels zijn weg gevonden naar meerdere Nederlandse sportvelden en golfbanen. Dat betekent echter niet dat de ont-

wikkeling van de machine stilstaat. VGR heeft namelijk de VGR Bunkerbuddy ontwikkeld als aanvulling op de VGR TopChanger. De Bunkerbuddy zorgt 

ervoor dat greenkeepers hun greens nóg efficiënter kunnen onderhouden. 
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‘De Bunkerbuddy is voor ons 

echt een aanwinst’
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het beperkt aantal bewegende delen. De trans-
portband van de Bunkerbuddy is hydraulisch 
opklapbaar, waardoor deze weinig ruimte in beslag 
neemt. De Bunkerbuddy kan gemonteerd worden 
op de bezanders van Dakota van het type 410, 411, 
412, 414 en 420. Voor gebruikers van bezanders 
van een ander merk kijkt VGR graag naar de moge-
lijkheden om de Bunkerbuddy op te bouwen.

Op de green
Golfbaan de Wouwse Plantage is de eer-
ste Nederlandse golfbaan die met de VGR 
Bunkerbuddy werkt. Greenkeeper René Deelen is 
blij met zijn nieuwe machine: ‘De Bunkerbuddy is 
voor ons echt een aanwinst. Voorheen moesten we 
tijdens het werken met de VGR TopChanger telkens 

zand bij vullen. Met de Bunkerbuddy is dat niet 
meer nodig; de TopChanger kan continu blijven 
rijden. Dat zorgt voor een aanzienlijke tijdsbespa-
ring, en dat was precies mijn bedoeling. Je hebt nu 
eenmaal een beperkt aantal greenkeepers, dus je 
wilt het onderhoud zo efficiënt mogelijk uitvoeren. 
Ik zeg altijd: gemak dient de mens.’

Deelen heeft de machine nog niet gebruikt om 
bunkers bij te vullen. Daar was tot dusver nog geen 
behoefte aan. Hij geeft aan in de toekomst zeker 
gebruik te maken van deze mogelijkheid. Deelen 
ziet overigens nog wel meer toepassingen voor de 
Bunkerbuddy: ‘Je zou hem ook kunnen gebruiken 
om sleuven te vullen bij drainage. In principe kun 
je de Bunkerbuddy overal inzetten waar gevuld 

moet worden met zand. De VGR Bunkerbuddy is 
wat dat betreft echt multifunctioneel inzetbaar.’

Aan het werk op de Wouwse Plantage.

De Bunkerbuddy wordt gemonteerd op een Dakota-bezander.

De overlast voor 

golfers wordt nog 

verder beperkt

SpeCifiCaTieS:
Afmetingen
(l x w x h mm) 
Leeggewicht 
Benodigde  
hydrauliek 

Loshoogte (m) 

700 x 1200 x 2000

150 kg
1x regelbaar   
0-20 l/min voor transportband
1x 10 l/min voor opklapcilinder  
1,5
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