rapport

Tekst en foto’s: Erik Bonte

Husqvarna Rider PT 26D:

compact, wendbaar en goed
Frontmaaiers zijn populair omdat ze maaien op onbereden gras. Husqvarna heeft een heel pakket frontmaaiers,
waarvan de zwaarste PT 26D een diesel is. Gebruikers roemen de wendbaarheid en het maaiwerk.

K

ort, klein, krachtig en wendbaar
zijn zomaar wat eisen die een
gebruiker aan een frontmaaier
stelt. De Husqvarna PT 26D is ontworpen
in Zweden en de kwaliteit van machines
en andere producten uit dit land is gewoon
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goed te noemen. Je kunt zien dat er is nagedacht over het concept en de ergonomie.
De PT 26D kun je ook inzetten voor andere
werkzaamheden dan maaien. De PT-lijn
maakt deel uit van de Rider-serie en kun je
feitelijk onder de kleine werktuigendragers
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Bij de foto’s 1 - 4
[1] Beide rijpedalen zijn rechts naast het stuur
geplaatst.

maaiwerk
scharen. Husqvarna levert verschillende
werktuigen, zoals een klepelmaaier,
beluchter, laadschop en borstel, zodat je
de Rider bijna een heel jaar kunt inzetten.

Compact en wendbaar
De PT 26D wordt voornamelijk ingezet om
gazons te maaien. De gebruikers zijn erg
tevreden over de combinatie: een compacte,
wendbare machine en een maaidek dat goed
werk aflevert. De compacte en wendbare

[2] Alle bedieningsfuncties zijn op het
bedieningspaneel rechts naast de bestuurder
geposteerd.

Husqvarna Rider PT 26D
Motor

[3] Het maaidek kun je op twee manieren aanspannen: recht voor de machine of iets links
naast de machine.
[4] De motorkap bestaat uit twee delen
(één deel zichtbaar). Alle punten voor
dagelijkse controle zijn goed bereikbaar.

Vermogen
Tankinhoud
Transmissie
Max. rijsnelheid
Max. maaisnelheid
Cirkel niet gemaaid
Aftakas
Maaidek
Brutoprijs met 155 cm
maaidek, excl. btw

Perkins 403D-11
diesel
19,7 kW (26 pk)
37 l
Hydrostatisch
18 km/h
13 km/h
80 cm
Mechanisch
132 en 155 cm
25.198 euro
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Ervaringen van gebruikers
Arijan Hagens heeft in het Brabantse Kruisland een hoveniersbedrijf.
De werkzaamheden bestaan vooral uit aanleg en onderhoud van groen.
Hagens schafte begin 2009 een nieuwe Husqvarna PT 26D aan.

Frank Dalenoord is teamleider bij Top-Craft BV, standplaats Denekamp. Dit
reïntegratiebedrijf heeft vier maaiers van Husqvarna in het bezit die voornamelijk worden ingezet om gazons te maaien in de gemeente Dinkelland.

Frits Essenstam is hoofd terreindienst bij de Hoenderloo Groep in Hoenderloo.
Deze instelling draagt zorg voor moeilijk opvoedbare jongeren. Deze jongeren
zijn ook werkzaam bij de groenaanleg en –onderhoudsafdeling.

Arijan Hagens: “Mulching doorslaggevend.”
“De zoektocht naar een nieuwe maaier startte in september 2008. Ik heb een aantal maaiers geprobeerd waarbij
ik vooral gekeken heb naar het mulchen en het uitwerpen.
Mijn vorige maaier (géén Husqvarna overigens) deed dit
niet goed genoeg, overal lagen er proppen gras. Veelal
waren de maaidekken laag en dit geeft ook geen mooi
resultaat. De Husqvarna scoorde op dit punt goed in zijn prijsklasse. De
keuze was daarom snel gemaakt. De machine is erg wendbaar. Hier en daar
staat weleens een boom of ander obstakel en daar kun je goed omheen draaien.
Een minpuntje van de machine vind ik de banden. Die hebben een hoog
profiel en rapen het gras op, ook als je onder droge omstandigheden hebt
gemaaid. Als je van het gazon rijdt en vervolgens over een verharde weg gaat,
ligt het gras overal. Verder ben ik erg tevreden over de machine. De bediening
is eenvoudig, evenals het onderhoud.”

Frank Dalenoord: “Kinderziektes zijn er uit.”
“Drie jaar geleden ontvingen we de eerste
Husqvarna maaier. Dit was de eerste professionele machine van Husqvarna in die
grootte wat de cirkelmaaiers betreft. We
hadden al de beschikking over een kleinere, maar hier hadden we redelijk wat
mankementen mee. Husqvarna beloofde een betere machine en dit zijn ze
nagekomen. De kinderziektes zijn er uit. Begin april 2010 zijn er overigens
drie nieuwe modellen PT26D afgeleverd met een maaidek van 1,55 meter.
De machines bevallen goed omdat ze ook op ‘natte’ gronden kunnen rijden.
Bovendien is het maaibeeld goed en is de grasafvoer (achteruit) prima. Het
maaidek is overigens niet zwaar, maar wel degelijk gebouwd. Ook de werkplek
van de chauﬀeurs is in orde, alle functies zijn goed bereikbaar. Het enige minpuntje is dat de zwenkwielen aan het maaidek onderhevig zijn aan slijtage
door het roteren. Dit zou verbeterd worden door de fabrikant. Voor de rest
hebben we nog geen problemen gehad, we zijn er zeer tevreden over.”

Frits Essenstam: “Gebruik gemakkelijk over te brengen.”
“In 2008 hebben we een PT 26D aangeschaft omdat we
een uitbreiding hadden van het te maaien areaal. Een van
de redenen dat de keuze op Husqvarna viel was dat de
dealer vlakbij zit. Maar dit was niet het enige. We zochten
een machine die gebruiksvriendelijk werkt omdat er ook
moeilijk leerbare jongeren mee rijden. Je moet dan alles
duidelijk uit kunnen leggen over hoe de machine werkt en hoe je alles bedient.
En tot nu toe gaat dit goed. De bediening blijkt eenvoudig, het gebruik is
gemakkelijk over te brengen. Tot nu toe zijn we zeer te spreken over de
Husqvarna. Het maaibeeld is goed en de motor is krachtig genoeg om alles
aan te drijven. Hoog gras is geen probleem. Het enige probleem dat we tot nu
toe hebben gehad was de aandrijving. Dit is goed opgelost door Husqvarna.
Je merkt wel dat ze openstaan voor opties van klanten, want alles dat we
hebben gemeld is ook daadwerkelijk uitgevoerd.”
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Bediening
Maairesultaat
Onderhoud
Prijs/kwaliteit
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eigenschappen spreken voor zich. De machine
heeft een zeer korte wielbasis. Voor de
wendbaarheid is de achteras grotendeels
verantwoordelijk. Als je de machine voor de
eerste keer ziet, denk je dat er een ‘gewone’
fuseebesturing onder zit. Maar als je even
door je knieën gaat, dan zie je heel iets
anders. De achteras knikt namelijk op driekwart van de wielbasis. Plaats je dit knikpunt verder naar voren, dan steken tijdens
het draaien de achterwielen een eind voorbij

Bediening
Maairesultaat
Onderhoud
Prijs/kwaliteit

8
9
7,5
7

de voorwielen. Zo kun je zeer kort rond een
boom maaien. Het is geen zero-turnmaaier,
maar de PT26D komt in de buurt.
De krachtbron is een Perkins dieselmotor.
De drie cilinders leveren 26 pk. Dit vermogen gaat op aan de hydraulische aandrijving.
De PT 26D wordt hydrostatisch aangedreven
op alle vier de wielen. Waar nodig kun je
ook het differentieel gebruiken. De aftakasaandrijving voor bijvoorbeeld het maaidek
wordt mechanisch aangedreven.

Bediening
Maairesultaat
Onderhoud
Prijs/kwaliteit

Bediening
De machine bestaat qua bediening uit een
verstelbaar stuur en een bedieningspaneel.
Dit paneel zit aan de rechterzijde van de
bestuurder. Het dashboard is bij het stuur
geplaatst en bevat géén knoppen. Voorop
het bedieningspaneel zit een joystick. Via
een elektrisch-hydraulische schakeling
bedien je met deze stick de hefinrichting
waarin het maaidek hangt. Hiervoor duw je
de hendel voor- of achteruit. Een zweefstand
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Het maaidek opklappen voor onderhoud gaat
eenvoudig.

De maaihoogte instellen doe je door een bout
los te draaien en de stelwielen te verzetten.

Bediening
Maairesultaat
Onderhoud
Prijs/kwaliteit

8
9–
7,5
9

*) cijfer is een gemiddelde

Top-Craft
Denekamp
Frits Essenstam
Hoenderloo

Arijan Hagens
Kruisland

8
9
7
9

is eveneens aanwezig. De joystick kun je ook
naar links en rechts bewegen. Dit is echter
een optie. Wanneer je de beschikking hebt
over een passende bezem, kun je die naar
links of rechts schranken. Hiervoor moet
je wel een dubbelwerkend ventiel op de
PT 26D plaatsen. Naast de joystick is de
inschakeling van de aftakas geplaatst.
De rode knop dien je hiervoor omhoog te
trekken. Met een druk op de knop schakel
je hem uit. Verder zitten het handgas, de
contactsleutel en de verlichtingsschakelaar
binnen handbereik. Ook niet onbelangrijk:
de positie van de rijpedalen. Die zitten
comfortabel rechts. Met het linkerpedaal
rij je vooruit. Druk je op het rechterpedaal,
dan rij je achteruit. Je hebt ook nog de
keuze tussen twee groepen. Echter, maaien
kun je alleen in de traagste groep.

Maaidek

Doordat de achteras knikt, kun je zeer kort om
een boom maaien.

Rapport *

Wanneer je een Husqvarna PT 26D mét
frontmaaidek aanschaft, kun je kiezen uit
132 en 155 cm werkbreedte. Deze maaidekken zijn gedoopt met de naam CombiTurf.
Beide maaidekken hebben veel vrije ruimte,
zodat het gras goed omhoog gezogen wordt.

Op deze manier kun je egaal maaien. Ook
het feit dat je door onbereden gras rijdt, telt
mee. Als je de dekken van dichterbij bekijkt,
zie je twee verschillende aanspanningspunten: eentje in het midden en eentje links
naast het midden. Maai je veel rechttoe
rechtaan gazons, dan maakt het niet uit
waar je het maaidek aanspant. Wanneer je
veel om bomen maait, is het handig dat
het maaidek nét links buiten het rijdende
gedeelte steekt. Je moet dan niet met de
voorwielen tegen de stam of over blootliggende wortels rijden. De maaihoogte instellen doe je traploos. Vooraan zijn twee loopwielen (luchtbanden) geplaatst die je instelt
door per wiel een bout los te draaien. Aan
de achterkant van het maaidek zitten eveneens twee van zulke bouten.
Ook over het onderhoud is goed nagedacht.
Door twee pennen los te trekken, komt het
dek uit zijn vergrendeling. Wanneer het dek
helemaal geheven is, til je de voorkant op
en klap je het 90 graden omhoog en borg je
hem. Op die manier kun je goed bij de messen komen om ze bijvoorbeeld te slijpen of
om het maaidek schoon te spuiten. Til je het
maaidek op, dan zie je dat de aftakas-tussen-

as uit elkaar schuift. Laat je het dek weer
neer, dan dien je de vloerplaat onder het
stuur te verwijderen om de aftakas weer
in elkaar te schuiven.

Husqvarna Rider PT 26D
De Husqvarna PT 26D is een werktuigendrager
die vooral ingezet wordt in combinatie met een
maaidek. Gebruikers zijn tevreden over het
maairesultaat, de eenvoudige bediening en de
wendbaarheid. De kinderziektes zijn er uit, volgens de gebruikers, dankzij het luisterend oor
van de fabrikant. Als minpuntje worden onder
meer de hoge nokken van de banden genoemd
die het gras oprapen en meenemen op straat.

Plus en min
+ Compact en wendbaar
+ Eenvoudige bediening
+ Goed maairesultaat
– Banden rapen gras op vanwege hoge nok
– Assen zwenkwielen onderhevig aan slijtage

Tuin en Park Techniek ■ april 2010

55

