Een noviteit van Jacobsen op de Nederlandse bodem: de R-311 Turbo, een
driedelige roughmaaier. De maaimessen hebben hun eigen hydromotor, die
bovendien contraroterend draaien om het gras beter te verspreiden.

Geysteren, Heemskerk, Appelscha,
Biddinghuizen en Teteringen. Daar
lagen de golfbanen die dit jaar door
de Pols Groep, Prograss, Barenbrug en
Scotss werden aangedaan in het kader
van de Golftour 2010. Dit jaar gebeurde dit voor de vijfde maal. Naast
een interessant lezingenprogramma
in de ochtend is het traditie dat de
Polsgroep en haar dealers na de lunch
de mogelijkheid een aantal machines
te bekijken.
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Oranje boven!

Naast de reeds in benzine en dieseluitgevoerde
Full Hybrid versies van de Eclipse 322 greenmaaier was ook voor het eerst de emissievrije
accu-aangedreven versie te zien. Pols leverde dit
jaar inmiddels negen Eclipse 322 greenmaaiers
in Nederland uit. De Full Electric Eclipse 322 kan
10 tot 20 greens, afhankelijk van de gekozen uitvoering, op één lading maaien. De wisselstroom
rijmotor zet remenergie om in elektriciteit. De
laadkosten bedragen 1-1,50 euro. De acculeverancier garandeert 800 ladingen. Het is heel bijzonder om zo’n geluidloze professionele machine
aan het werk te zien. Drie machines van Smithco
maken het emissievrije offensief compleet. Het
betreft een accu aangedreven versie van de compacte zelfrijdende spuitmachine, greens roller en
bunkerrake.

Deze machine, het elektrische broertje van de
Ultra, werkt op 48 V en heeft een snelle en
een langzame stand om de greens te rollen.

Smithco E Super Star werkt 6-8 uur op één
lading. Er is keuze tussen een hefvermogen
van 1000 pond en van 500 pond. De laatste
werkt sneller. Deze Eco ‘superster’ heeft een
gemakkelijk aankoppelingssysteem en is daardoor multifunctioneel inzetbaar.

Turfco nieuwste WS1540-schotelstrooier met
elektrische bediening opgebouwd op de vernieuwde Cushman Turf Truckster. Deze combinatie met een maximale bakinhoud van 600 liter
kan worden bediend met een voorkeuzesysteem:
gemakkelijk omschakelen dus van een dust dressing naar een zware dressing. De vaan in het
door Turfco gepatenteerde Wide Spin-systeem is
de oplossing om ook bij een sterke zandtoevoer
een goed strooibeeld te behouden. Begin 2011
wordt een 1,5 m3 variant leverbaar op een pendelend wielstel.
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