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Belgische primeurs
op Agribex in Brussel
De eerste week van december bevonden de nieuwste tuin- en parkmachines zich in Brussel, namelijk op de
Agribex. Deze beurs is van oorsprong een landbouwmachinebeurs, maar is ook uitgegroeid tot een volwaardige
groenmachinebeurs. Vooral de Belgische fabrikanten toonden er voor het eerst hun primeurs.

V

an 1 tot en met 6 december kon je
in Brussel terecht op de Agribex
voor het laatste tuin- en parkmachinenieuws. Wat aardig is, in de andere hallen
waren ook de grotere landbouwtrekkers te
bewonderen. Een totaalbeurs van machines
dus. De beursorganisatie reikt ook innovatieprijzen uit. Voor de groensector heeft de
prijs de toepasselijke naam: Gouden Buxus.
Deze editie kregen de HSA accuheggenschaar van Stihl, de lithium-ion-rugzakaccu
van Pellenc en de Eclipse 322 greenmaaier

van Jacobsen dit certificaat. Alle drie de
machines hebben een elektrische aandrijving, het milieuaspect weegt dus zwaar bij
het toekennen van de prijs. Of de machine
helemaal nieuw is, speelt waarschijnlijk
minder. Zo zijn er natuurlijk al langer
accuheggenscharen, maar niet zulke zware.
Ook de Pellenc rugzakaccu is er al langer,
maar je kunt er nu meer machines aan koppelen. Ook lanceerde John Deere vijf jaar
geleden al een hybride kooimaaier. Bij de
Jacobsen Eclipse 322 worden echter alle

functies elektrisch aangedreven, ook de
aandrijving. Hierbij kan de krachtbron een
kleine diesel- of benzinemotor zijn die een
aggregaat aandrijft, maar ook een accupakket. Groot voordeel is dat er geen hydraulische olie meer in de machine zit en dat het
brandstofverbruik zo’n 35 procent lager zou
zijn dan een bij een normale dieseluitvoering.
Een uitgebreide proefrit is overigens elders
in dit nummer te lezen. Echte primeurs
waren bij de Belgische fabrikanten te
bewonderen.
New Holland heeft nu ook een transporter. Dit is overigens een Club Car in het blauw. De Rustler 4x4 heeft een 20 pk diesel en kost zo’n 16.000 euro.
Eerder liet Case IH op de Agritechnica al dezelfde zien in het rood. Begin dit jaar was dezelfde Club Car ook al als een oranje Husqvarna in Zweden
gesignaleerd. De Cub Car 4x4 is verder nog in het wit als Bobcat te koop.

Totaal nieuwe Vandy
Van Dyck Marcel heeft de Vandy totaal verbeterd. De cabine is groter, heeft een zwaardere
airco en staat op vering. Ook is deze hoekiger, heeft hij een openslaande voorruit en de
deur kan 180 graden open. Verder hebben de
wielmotoren nu twee snelheden, deze is afgegrendeld op 28 km/h. Onder motorkap huist
nu een Kubota van 50 kW (68 pk) die zijn
maximum heeft bij 2.600 toeren. In de vorige
lag een Yanmar van 60 pk bij 3.000 toeren.
Met een handmatig pompje is de cabine te
kantelen voor onderhoud. De prijs zonder
maaidek is iets hoger, vanaf 54.000 euro,
met cabine komt daar 7.000 euro bij.
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Pixy miniknikshovel
Vanpeteghem levert de Pixy miniknikshovel
van de Italiaanse Cast Group. Die heeft een
telescopische arm die tot 270 cm ver reikt.
De shovel tilt tot 760 kg voordat hij zonder
contragewichten omvalt. Er zijn drie typen:
met 25, 35 en 40 pk Isuzu en gewichten
tussen 1.000 en 1.170 kg. De hydrostaat
kan tot 17 km/h op 3.000 toeren. De olieopbrengst voor werktuigen is op twee snelheden te zetten, maximaal tot 66 l/min.
De prijs ligt tussen 20.000 en 31.000 euro.

Kiva klepelmaaier op rupsen
De firma Durant introduceerde een Kiva
klepelmaaier op rubberen rupsen. Hij is
speciaal ontworpen voor moeilijk terrein.
In de Maxima ligt een 9 pk Subaru motor.
Voorop zit een klepelmaaier van 80 cm
breed met twee grote zwenkwielen.
De machine heeft drie versnellingen vooruit
en een achteruit. De prijs is 6.000 euro
inclusief btw.

Mega Prof met pijp
Voor de Mega Prof versnipperaar heeft Eliet
nu ook een afvoerpijp met eigen motor.
Deze is wegklapbaar waarna je er een zuigslang aan kunt doen om je werkplek netjes
achter te laten. Ook kun je normaal de afvoervijzel gebruiken. De unit kost 1.500
euro.
Voor de kleine hovenier presenteerde Eliet
een zuigwagen met opvang. De Cameleon
Light heeft een opvangbak van 750 liter. De
bak is los als een kruiwagen op twee wielen
te legen. Zuigen gaat via een 5 pk B&S. Hij
kost circa 2.000 euro.

Handige Jo Beau stobbenfrees
Jo Beau toonde zijn grote lijn stobbenfrezen.
Die is uitgebreid met een kleine B13-80. Dit
instapmodel heeft een 11 pk Honda. Speciaal is de eenvoudige bediening. Het handmatig zwenken gaat soepel, mede door de
lange stuurboom. Het stuurwiel kun je omdraaien en de hele boom voor transport opklappen. Het spatscherm is eraf te halen en
op te vouwen. De prijs is circa 4.300 euro.
Nieuw is ook serie stobbenfrezen voor aan
een hydraulische kraan, vanaf een kleine
0,5 tot een zware 20 tons kraan.

Eliet Snow Bob
Primeur bij Eliet was de Snow Bob. Deze
gestroomlijnde sneeuwruimer staat op lange
rupsen van 1 meter lang en 20 cm breed.
Sturen gaat met een kruishendel. De freeskop is 90 cm breed en is elektrohydraulisch
te kantelen. Ook de pijp draaien en de uitvoerklep stellen gaat elektohydraulisch.
De hydrostaat heeft een 18 pk B&S en twee
snelheden. De basisprijs is 13.000 euro.
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