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Bij de foto’s
[1] Naast hondenpoep zuigen de vier
slangen ook zwerfvuil en ander los materiaal
op. Stroken met veel blad en maaisel kun je
dus beter eerst schoonmaken anders is
de container zo vol.
[2] Voor de veiligheid zijn een achteruitrijsignaal en achteruitrijcamera aanwezig.
Op een beeldscherm in de cabine kun je
dus zien wat achter de machine gebeurt.

GKB hondenpoep zuiger houdt de vaart erin

Kort en krachtig
Hondenpoepzuiger met capaciteit op
uitlaatstroken.

Technische gegevens
Werkbreedte: 75 cm
Gewicht: 3.300 kg
Opvangcontainer: 700 liter
Kiphoogte: 110 cm
Rijsnelheid: 45 km/h
Prijs: lease 21 euro per uur all-in

Profielschets
Hondenpoep. Wie ergert zich er niet aan.
Het mooiste is als hondeneigenaren zelf de
poep opruimen, maar dat is een utopie.
GKB machines uit Barendrecht heeft een
efficiënte hondenpoepzuiger gemaakt voor
uitlaatstroken. De eerste draait inmiddels
bij SW-bedrijf !Go in Oosterhout.

Meest opvallend
De 75 cm brede zuigmond lijkt van een
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afstand wel iets van een kleine klepelmaaier.
Maar de vier slangen verraden het doel:
hondenpoep zuigen.

Uitvoering
De nieuwe GKB hondenpoepzuiger is opgebouwd op een Holder C4.74 kniktrekker.
Voorop zit een hydraulische arm met een
reikwijdte van 4 m. Hieraan zit een bak met
vier zuigslangen. Deze gaan in een 700 liter
grote container. Elke slang heeft een eigen

ventilator die door de hydrauliek van de
Holder worden aangedreven. De zuigsnelheid
is 35 m/s, de vacuümkracht is groot met 50 cm
waterkolom. Via een joystick is de arm te
bedienen. Handig is de zweefstand. Deze stel
je met een draaiknop in zodat je snel kunt
doorrijden. Door de grote banden, 425/55R17
All Ground, is de bodemvrijheid groot en
vormen stoepranden en gazon geen probleem.
De totale breedte is 140 cm. De cabine is comfortabel met een geluidsniveau van slechts 78

dB(A), airco, cd-speler en luchtgeveerde stoel.

Wat tegenvalt
De poepzuiger is ontworpen voor uitlaatstroken. Om de machine goed te benutten
moet een gemeente de woonwijk voor de
machine inrichten. Dit vergt tijd. Het is
oppassen met laaghangende takken: de
machine is 240 cm hoog en de arm in transportstand zelfs 270 cm. Alhoewel de cabine
luxe is, ontbreken er een carkit en TomTom.

Wat levert het op
De hoge capaciteit is groot mits de woonwijk
er voor ingericht is met uitlaatstroken van
maximaal 3-4 meter breed. De 3 ton wegende
machine blijft dan op de verharding. Gewerkt
wordt aan een vaste zuigmond om op de
verharding te kunnen zuigen. Eerste ervaring
van !Go in Oosterhout is prima. Zij hebben
per dag twee volle containers. De poepzuiger
is te leasen voor ongeveer 21 euro per uur
all-in.
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