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Alle Belgische tuin- en parkma chines onder het Atomium
Waarschijnlijk was het de eerste twee dagen van oktober rustig in heel België met het machinewerk in de groensector. Het Osseghempark bij het Atomium in Brussel stond namelijk vol met alle merken tuin- en parkmachines.
Een gezellige, interessante beurs met ook nog wat primeurs.

D

rie dagen voorafgaand aan de
Demo Groen in Brussel kon je nog
naar de Expo Green in Gent. Wie
alleen ging voor machines had het ritje naar
Gent kunnen besparen. Die beurs is vooral
voor de tuinaannemer met levend groen,
outdoor en meststoffen. Het aanbod machines was beperkt. De enkele grote importeur
stond ook in Brussel waar wel alle grote
merken waren. Je waande je dan ook op de
Demo-Dagen Papendal, maar dan onder het
ruimtelijke bolwerk Atomium. Parkeren kon
gewoon langs de wegen in het park. Maar
zeker als het nog wat drukker wordt, dan is
een plaats bemachtigen moeilijk en moet je

een eind lopen. Maar goed, het is wel gratis.
De beurs was ruim van opzet. Ook waren er
nog wat nieuwe machines.

elke keer 7 mm weg met verstelbare cup
beitels. Dit wordt misschien ook standaard
geleverd op de driepuntsuitvoeringen.

Jo Beau stobbenfrees

Buffalo Turbine bladblazer

Jo Beau Products uit Brugge had de nieuwste
machine nog op een aanhanger staan. Deze
kwam rechtstreeks van de beurs in Gent.
Lanceerde de fabrikant vorig jaar nog de ProGrinder B31-110 stobbenfrees op rupsen, nu
zijn er ook aftakasaangedreven stobbenfrezen voor in de driepunt. Er zijn versies voor
trekkers van 29 tot 59 kW (40 tot 80 pk).
De rupsmachine met eigen motor kun je
volautomatisch laten werken. Hij freest dan

Een opvallende bladblazer stond bij Jo Beau
Products uit Brugge op de stand. Dit is een
Buffalo Turbine machine van de Amerikaanse
fabrikant Debris Blowers. Jo Beau heeft de
import van deze blazers voor Europa op zich
genomen. Het bedrijf levert drie modellen,
namelijk een aftakasaangedreven blazer
voor in de driepunt van een trekker en twee
getrokken versies met eigen Honda benzinemotor. Er is een met een 9,6 kW (13 pk)

YMVO kunstgrasreiniger

Jo Beau maakt nu ook stobbenfrezen voor in de driepunt van een trekker.
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handgestarte motor en een met een 14,7 kW
(20 pk) elektrisch gestarte Honda. De turbine
wordt aangedreven door twee riemen en
heeft een luchtverplaatsing van 285 m3/min
en een luchtsnelheid van 280 km/h. De
blaaspijp is op afstand 360 graden regelbaar.
De blazer heeft zoveel kracht dat je er met
een spuitdop in de blaasmond de kastanjeziekte vanaf de grond mee kunt bestrijden.
Hij blaast wel 30 meter hoog.

Greenagri en Depiere toonden een eenvoudige
YVMO kunstgrasreiniger. Deze maakt het
kunstgras oppervlakkig schoon en verzamelt
het afval. De NTS 140 werkt 140 cm breed
en vraagt minstens een 18 pk trekker.
De machine weegt 220 kg. De aandrijving
van de grote borstel loopt via een aftakas,
ketting en kettingwielen. Voor de borstel zitten veertanden en een afsteunrol, achter de
borstel een verzamelbak en ook een afsteunrol over de volle breedte. Een bezem achterop is optioneel. De prijs is zo’n 10.000 euro.

Rotowiper afstrijker

Agria Ventrac

Mankar lanceerde de Rotowiper afstrijker
om onkruid op verhardingen met Roundup
te bestrijden. Via een vat van 30 liter met
1:10 Roundup en een schijfvernevelaar komt
er middel in schuimvorm op een 150 cm
brede wals. Een 12 volts accu drijft het apparaat aan. Een sensor meet hoe vochtig de rol
is. Raakt de wals onkruid, dan komt er middel op het plantje. Kleine plantjes zijn dus
haast niet te raken. Ook moet de te behandelen verharding vlak zijn. De prijs is 6.300
euro exclusief btw. De John Deere quad die
ervoor staat is overigens illegale import uit
Amerika.

Agria toonde de Ventrac werktuigendrager.
Deze maakt het Duitse bedrijf overigens niet
zelf, maar haalt hij uit Amerika. De machine
is hydrostatisch op alle vier wielen aangedreven door een 17,6 kW (23 pK) B&S Daihatsu
watergekoelde dieselmotor. Er zijn diverse
werktuigen, zoals een 152 cm cm maaidek
met mulchkit, graskantensnijder en 137 cm
veegborstel. Hij weegt 476 kg en de basis
uitvoering kost 14.990 euro.

Vibe-Spiker vibrerende prikrol
Maredo uit Leersum demonstreerde de VibeSpiker. Dit is prikrol voor in de driepunt die
vibreert. De punten gaan als een klopboor
in de grond door een excentrische as.
De machine is 130 cm breed, weegt 325 kg
en kost 7.800 euro.

Gödde met dubbele telescoop
Kruse Ootmarsum toonde een speciale Gödde
hydraulische arm, namelijk een compacte
variant met dubbele telescoop voor tussen
asaanbouw. Elke telescoop is 80 cm uitschuifbaar, waardoor de reikwijdte 730 cm wordt.
Hij kan al aan trekkers van 3,5 ton en is voor
werk in kleine ruimtes. De bediening is proportioneel met eenhendelbediening. Ook is
er maaiassistent mogelijk met automatische
maaihoogte. Compleet kost de hydraulische
arm circa 35.000 euro.
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