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Primeurs van
Golf Industry Show
De grootste show op het gebied van golfbaanonderhoud is nog steeds een jaarlijkse aangelegenheid.
Dit jaar was Orlando in Florida de stad waar de Golf Industry Show plaatsvond.
De dekken van de John Deere Terrain Cut
7400 driedelige cirkelmaaier kunnen
individueel naar buiten schuiven.
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e Golf Industry Show 2008
in Orlando trok dit jaar zo’n
duizend exposanten die hier
hun producten toonden. Dit deden
ze op een grondoppervlak van bijna
28.000 vierkante meter. De ruim
25.000 bezoekers zagen naast producten
voor golfbaanonderhoud ook artikelen
op het gebied van inrichting van de
baan en het clubhuis. Het fraaie van
deze Amerikaanse beurs is dat er naast
de veelal bekende producten van de
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grote bedrijven, een scala aan pro
ducten te vinden is die wij in Nederland
niet kennen.

Jacobsen
Jacobsen presenteerde een vergevorderd
prototype van de driedelige Eclipse 322
greenmaaier. Deze zal dit seizoen op
alle continenten aan een laatste test
en evaluatie worden onderworpen.
De volledige productie start eind dit jaar.
Interessant aan deze machine is dat alle
functies elektrisch worden aangedreven
en er dus totaal geen hydraulische olie
benodigd is. Voor de aandrijving van de
wielen wordt gebruik gemaakt van het
aandrijfsysteem van de nieuwe E-Z-GO
RXV. Bijzonder hieraan is de automatische
remwerking inclusief een parkeerstand.
Een handrem is daardoor niet meer
noodzakelijk. Op de bedieningsarm zit
een display waarop de gewenste maai
kwaliteit (afsnijdingen per meter) is in te
geven. De maaisnelheid wordt daarop
zodanig aangepast dat deze kwaliteit
wordt gerealiseerd. In de bedieningsarm
zijn verder schakelaars opgenomen voor
het onafhankelijk gebruiken van de units.
Zoals bij veel nieuwe auto’s is de besturing
van de Eclipse ook elektrisch. De Eclipse
322 wordt leverbaar als volledig elektrisch
exemplaar voorzien van een 48 volts
accusysteem of als hybride met een
kleiner accupakket en naar keuze een
benzine- of dieselgenerator. Voor de dieselmotor is gekozen voor een compacte
Kubota tweecilinder watergekoelde motor
van slechts 12 pk. De nieuwe Eclipse 322
is mede tot stand gekomen door de
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inbreng van meer dan vijfhonderd
Europese greenkeepers die de afgelopen
jaren deelnamen aan Product Focus
Sessions. Zo mochten de groep
Nederlandse greenkeepers die in 2007
de show in Anaheim bezochten, al
plaatsnemen op het bedieningsplatform
en hun wensen kenbaar maken.

John Deere
Op het gebied van maaimachines liet John
Deere een nieuwe driedelige cirkelmaaier
zien, de Terrain Cut 7400. Deze machine
stond trouwens ook al op de BTME show
in Harrogate. De Terrain Cut 7400
surroundmaaier heeft drie maaidekken
met looprollen aan de achterzijde. De
dekken kunnen met het zogenaamde
Reach-systeem individueel naar buiten
schuiven om korter langs bunkerranden
te kunnen werken. De aandrijving

Heeft John Deere al een hybride
greenmaaier, in Orlande presenteerde
het ook een prototype van hybride
handgreenmaaaier.

Op Amerikaanse golfbanen kun je een
auto tegenkomen, deze Smart met
houder voor twee golftassen.

verloopt via een 37 pk turbodieselmotor.
Verder heeft deze John Deere het Grip
Wheel Drive Traction Systeem. Hierdoor
blijft de hydraulische kracht op elk wiel
constant. Dreigt een wiel te slippen, dan
gaat er meer olie naar een ander wiel dat
wel grip heeft. Ook liet John Deere een
prototype zien van een hybride handgreenmaaier met vrij pendelende unit.

daardoor een stuk stiller geworden.
Ook nieuw was de Procore Processor.
Deze machine verkleint de pluggen die
met de Procore beluchter worden getrokken. De pluggen worden verkleind en
opnieuw ingebracht in de mat.

Toro
Op de stand van Toro was een nieuwe
driedelige cirkelmaaier te vinden als
vervanger voor de Groundsmaster 580D.
Deze heeft een werkbreedte van bijna
5 meter en zal je dus niet al te vaak
tegenkomen op de golfbaan. Voor de
Amerikaanse markt lanceerde de fabrikant
wel een nieuwe versie van de driedelige
greenmaaier. Deze Greensmaster 3150Q
is voorzien van een nieuwe uitlaat en is

De Toro Greensmaster 3150Q moet de stilste greenmaaier met dieselmotor zijn die er te koop is volgens
de fabrikanten.
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Smart
Zoals gezegd is er op deze Amerikaanse
beurs veel meer te vinden dan we in
Nederland gewend zijn. Sommige daarvan
zijn interessant, maar er valt ook voldoende te lachen. Wat te denken van een
Smart met houder voor twee golftassen.
In het land waar de uitspraak ‘Bigger is
Better’ elke dag weer wordt waargemaakt,
hebben ze gedacht dat het veiliger was
deze Smart niet los te laten tussen de
SUV’s op de openbare weg, maar op
de golfbaan te laten rondrijden.

De Toro Procore Processor verkleint de pluggen die met de Procore beluchter
worden getrokken.

21

