IN ’T GROEN

het nieuws

John Deere 5080R
met zeven kooien
De afdeling Sport van de gemeente Emmen
onderhoudt 108 sportvelden. Maaiden ze
voorheen met een werktuigdrager, nu doen
ze dat met drie nieuwe John Deere 5080R
trekkers waaraan een zevenvoudige
Ransomes Hydraulic 5/7 kooimaaier zit.
“Een trekker is na zeven jaar veel meer geld
waard dan een werktuigdrager”, weet dealer
Jansen & Meppelink uit Dalen. “Ook het
onderhoud is goedkoper en je kunt hem
universeler inzetten. Alhoewel de zeven
voudige maaiunit aan elke trekker kan, kan
die gemakkelijker aan een John Deere trek
ker. Dat is namelijk een frametrekker waar
door de frontunit zo aan het frame kan.” De
gemeente Emmen draait jaarlijks circa 700
uur met een trekker. De nieuwe maaiunit zit
compleet achter de wielen waardoor er een
bredere trekkerband op kan. Emmen heeft
de breedst mogelijke banden om net niet
over ongemaaid gras te rijden. De Michelin
cover XS banden staan op 1 bar. Over de
trekker is chauffeur Arjan Heling zeer te
spreken. “Hij is compact, sterk, heeft veel
comfort, is snel en stil. Met de 1.000 aftak
as maakt hij tijdens het maaien slechts
1.200 toeren. Je hoort dan bijna helemaal
niets meer in de cabine. Schakelen gaat
soepel. Met de 32/32 powerquad trans
missie met omkeer kun je vier keer onder
last schakelen.” Voor transport over de weg
klappen de kooien op. De combi is dan
250 cm breed. Op de kooimaaier heeft
Groeneveld een centraal vetsmeersysteem
gebouwd die automatisch alle smeerpunten
dagelijks smeert.

Trekker
Vermogen
Kooiunit
Maaibreedte
Voorbanden
Achterbanden
Rijsnelheid
Maaisnelheid
Gewicht trekker
Gewicht kooiunit
Prijs combi

10

John Deere 5080R 4wd
59 kW (80 pk)
Ransomes Hydraulic 5/7
465 cm
500/60R22.5
540/65R38
43 km/h
10-12 km/h
3.700 kg
1.280 kg
circa 100.000 euro

Tuin en Park Techniek ■ augustus 2010

Foto: Patrick Medema
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