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Poop scoop aan Tool-Trac: snel hondenveldjes schoon
Twee opvallende machines hebben elkaar gevonden: de Tool-Trac en de
Poop scoop. Met de combinatie zijn de vele hondenveldjes snel schoon te
maken. Hij ruimt niet alleen poep en takjes op, maar maait tevens het gras.

D

e Poop scoop poepruimer is een
bekende. Begin 2008 lanceerde
Weed Control de eerste versie.
Toen aan een MultiOne minishovel.
Probleem bleek onder andere de rijsnelheid
van 17 km/h. Die is niet handig, want er zit
namelijk veel transporttijd tussen de honden
uitlaatstrookjes. Ook de 120 cm brede Poop
scoop bleek niet optimaal. Het werktuig ging
opnieuw op de tekentafel. Tevens is een
ander voertuig gevonden: de Timan ToolTrac. Rein Drost uit Echteld importeert
deze machine. De eerste versie draait bij
Gebroeders Brouwers in De Moer. Groot
pluspunt van de sterke Tool-Trac is, naast
een comfortabele cabine, de hoge rijsnelheid
van 35 km/h. Dit verdubbelt de capaciteit.

Poep, takjes en maaien
Met de combinatie houdt Brouwers het hele
jaar de vele hondenuitlaatveldjes bij. De
werking van de Poop scoop is daarvoor zeer
geschikt. Voorin de klep zit een hydraulisch
aangedreven veegborstel. Die draait overtop
en gooit hondenpoep en takjes in een 450
liter grote opvangbak. Onder de bak zit
tevens een cirkelmaaier met vijzelafvoer.
Had de vorige versie drie maaimessen, nu

Door de speciale aankoppeling kan de Poop scoop in werkstand vrij pendelen.
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zijn het twee getimede messen waardoor de
bak iets korter is. Ook is er nu een looprol
over de volle breedte waardoor hij stabieler
is. Bij de eerste versie ging door slijtage van
de veegborstel de maaibak voorover hangen.
Nu kun je de borstel en de maaibak apart
instellen. Slijt de borstel, dan stel je via de
zwenkwielen de hoogte bij. De klep kan via
een cilinder iets over de opvangbak scharnie
ren waardoor de bak met cirkelmaaier vlak
blijft. Nieuw is ook de aankoppeling waar
door het werktuig in werkstand vrij kan
pendelen. Hij wordt eigenlijk voortgeduwd
door de knikgestuurde Tool-Trac. Via twee
verticale stangen glijdt het werktuig op en
neer in de eenarmige arm. Het gewicht van
de arm rust daardoor niet op de Poop scoop.
Comfortabel is dat de arm geveerd is. Zeker
bij de vele drempels kan het 300 kg zware
werktuig veel schokbewegingen geven. De
Tool-Trac trekt ook een aanhangwagen mee
waar de Poop scoop in geleegd wordt. Zelf
weegt de werktuigdrager met een 45 pk
Kubota diesel 1.600 kg. Totaal weegt de
combi dus 1.900 kg. De bodemdruk is laag
genoeg waardoor geen veldschade optreedt.
De Poop scoop kost los 17.500 euro, de prijs
van de combinatie is 74.900 euro.

Onderin de opvangbak zitten nu twee maaimessen.
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