rapport

Tekst en foto’s: Erik Bonte

Votex Up&Go hoogkipper:
meer dan een kipper alleen
In de herfst en winter sieren afgevallen blad en takken het straatbeeld. Om dit eenvoudig op te ruimen,
kun je gebruik maken van een zuigwagen die van alle gemakken is voorzien. Votex heeft met de Up&Go-serie
een dergelijke wagen in het pakket.

D

e wintermaanden kunnen voor
veel rommel zorgen op verharde
en onverharde oppervlakken. Op
straat kan het, in combinatie met overvloe-
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dige neerslag, gladheid en verstoppingen
van kolken veroorzaken. In perken, parken
en andere groenplaatsen kan bladafval de
groei van bijvoorbeeld gras belemmeren.
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Bij de foto’s 1 - 4
Om bladafval te verwijderen, kun je een
zuigwagen inzetten. Die zuigt het afval op
met een zuigvoet of -slang en blaast het in
een wagen. Hierbij kun je bij Votex kiezen
tussen een gewone kipper of een hooglosser.
De laatste heeft als voordeel dat je bijvoorbeeld in een container kunt lossen. De maximale hoogte bedraagt 2,25 meter.

Uitvoeringen
De Up&Go zuigwagens zijn leverbaar in twee
typen: een 5-tons en een 8-tons machine.
Deze kun je uitrusten met een zuigunit
zowel onder als naast de wagen. Ook voor
klanten die de zuigunit in de fronthef van de
trekker willen is er een oplossing mogelijk.
Wil je de wagen, dan kan dit uiteraard ook.
Sommige gebruikers plaatsen dan op een
verlengde dissel bijvoorbeeld een versnippe-

[1]

De cilinder schuift in vier trappen uit.

[2]

Het scharnierpunt van de kipper zit op
ruim 2 meter hoogte. Ruimte genoeg dus
om in een container te kunnen kiepen.

[3+4] Bunnik BV bouwde vóór de kipbunker
een versnipperaar zodat de machine snel
het houtafval kan afvoeren.

Votex Up&Go
Inhoud
Uitstorthoogte
Aandrijving turbine
Bediening kipper/
zuigend gedeelte
Overige kenmerken
Prijs (excl. btw)

6,5 m3
2,25 m
Aftakas
Elektrisch/
hydraulisch
Zuigbak, Robo 2
21.650 euro
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Ervaringen van gebruikers
Frans Heeren is bedrijfsleider van Bunnik BV in Nieuwerbrug. Dit bedrijf is
actief in de groenvoorziening. Opdrachtgevers zijn onder meer gemeenten en
overheden. Bunnik BV zet de wagen in voor het opvangen van houtsnippers.

Frans van Haaren is hoofd technische dienst en wagenpark- en machinebeheerder bij mensontwikkelbedrijf WML in Waalwijk. Dit bedrijf heeft een
dienstverlenende tak dat ook werkzaamheden in de groenvoorziening verricht.

De gemeente Scheemda gebruikt sinds twee seizoenen een Votex Up&Go
zuigwagen. Hij wordt nu voornamelijk ingezet om bladafval en dergelijke
op te zuigen. Tinus Dijkema is opzichter/voorman en stond ons te woord.

Frans Heeren: “Goede combinatie.”
“Ter vervanging van een oudere combinatie hebben we in 2008 een nieuwe
wagen en een nieuwe versnipperaar gekocht. Van Votex hebben we alleen de
wagen aangeschaft, dus géén zuigunit.
De dissel van de wagen hebben we verlengd. Hierop hebben we een versnipperaar geplaatst. De blaaspijp van deze machine komt tot in de kipper.
Vroeger koppelden we achter een kipwagen een versnipperaar op wielen, maar
een nadeel hiervan is dat er dan twee scharnierpunten zijn. Nu hebben we er
maar één en dat maakt de combinatie wendbaar. De combinatie is relatief
compact en handig. Vooral in woonwijken komt dit erg van pas. Over de kipper zijn we erg te spreken. Doordat het een hoogkipper is, kunnen we prima
in een container lossen. Bovendien hebben we op deze manier weinig ruimte
nodig.”

Frans van Haaren: “Stabiliteit belangrijk tijdens kiepen.”
“WML schafte in 2008 een Up&Go zuigwagen aan. De machine die we
hebben, doet het tot nu toe voortreﬀelijk. Toen we op zoek waren naar een
dergelijke machine, kwamen we deze tegen en die doet het gewoon goed.
Voornaamste pluspunt is de besparing van arbeid. Door zowel met een zuigvoet als zuigslang te werken, kun je praktisch overal bij komen. Zoals gezegd
is de arbeidsinzet laag. Eén man zit op de trekker, een tweede man blaast of
veegt het groenafval op een ril zodat je dit met de slang of voet op kunt zuigen.
Wanneer de bak vol, kiepen we hem leeg. Je moet goed opletten op de stabiliteit met een hoogkipper. Vlak staan is een pre. Het onderhoud aan de machine
is weinig. We vervangen regelmatig het schoepenrad die het bladafval naar de
bak blaast. Ongemerkt zuig je toch altijd wat zand mee wat voor slijtage zorgt.
Problemen hebben we nog niet gehad, we zijn er erg tevreden over.”

Tinus Dijkema: “Machine werkt goed.”
“Voordat we deze machine aanschaften, hadden we al eens geëxperimenteerd
met een zuigunit op een kipwagen. Dit bleek niet goed te werken. Votex kwam
toen langs met een demonstratiemachine en maakte tevens een aanbieding.
Dit stond ons wel aan en vervolgens hebben we de machine gekocht. De
machine werkt goed. De arbeidsbesparing is hoog. Een paar jongens blazen
het afval op een hoop en de machine zuigt het op. Ook maken we gebruik van
een rolbezem op de trekker die de boel opveegt. Wanneer we ergens geweest
zijn, kun je dit nu ook ‘zien’. De zuigmond hebben we op een paar punten
gewijzigd zodat die niet meer aan de grond vast kan zuigen. Ook hebben we
de ophanging van de slang verstevigd. Die was wat licht gebouwd. Wanneer
we over een hek willen zuigen, moeten we eerst de slang hierover tillen. Dit
ervaren we als een nadeel. Graag hadden we gezien dat er een extra scharnierpunt op zat, zodat we de slang eenvoudig over het hek konden tillen.”
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raar die de snippers direct in de bak blaast.

Aandrijving
Om de zuigwagen aan te drijven, heb je een
trekker nodig die uitgerust is met een aftakas en aansluitingen voor de hydrauliek. Met
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Tinus Dijkema
Scheemda

8887+

*) cijfer is een gemiddelde

Frans Heeren
Nieuwerbrug

Frans van Haaren
Waalwijk

De rest van de machine wordt elektrischhydraulisch bediend. Het enige wat je nodig
hebt is een constante oliestroom.

Wagen
Opvallend aan de wagen is de degelijke uit-

8
8
8
8

voering. Het frame van de bak bestaat uit
kokerprofiel waar een plaat tegen is gelast.
Het onderstel waar de bak op rust is vrij laag
zodat de kipper stabiel is. Aan het scharnierpunt van de bak is een extra versteviging
geplaatst. Wanneer je begint te kiepen, gaat
de meeste kracht langs de achterkant van
de bak. Daarom is een X-vormige vakwerkconstructie gemonteerd die deze krachten
opvangt. Naarmate je verder kiept, brengt
de cilinder de kracht op een gegeven
moment loodrecht op de bak. Opnieuw
verdeelt de constructie de krachten over de
gehele bak. Bovenop de bak is een deksel
geplaatst dat dermate zwaar is, dat borgen
niet nodig is. Het valt open wanneer de bak
tijdens het kiepen over het bovenste dode
punt gaat. Alle bladafval schuift dan mooi
uit de bak.

Zuigende werking

Nét boven het hoogste punt gaat het deksel open en schuift het bladafval uit
de kipper.
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de aftakas drijf je het zuigende gedeelte aan.
Een turbine zorgt voor een wervelwind in de
blaaspijp of de zuigvoet zodat het bladafval
opgezogen wordt. Optioneel kun je de zuigvoet uitrusten met een roterende borstel
zodat vastzittend materiaal wordt losgemaakt.

Rapport *

WML Waalwijk gebruikt hier de zuigarm om blad van de stoep te verwijderen.
Deze arm is hydraulisch aangedreven.

De turbine wordt aangedreven door de aftakas van de trekker en zorgt voor een sterke
luchtstroom die het afval opzuigt. Na het
opzuigen, wordt het afval door een schoepenrad in de wagen getransporteerd. Het
schoepenrad is een puntje van onderhoud.

Door het opzuigen van zand en ander ‘hard’
afval, treedt er slijtage op bij het rad. De
werking wordt minder en het beste kun je
dit onderdeel vervangen. Ondanks dat je de
zuigwagen met zowel een zuigvoet als zuigslang kunt uitrusten, kun je slechts één
onderdeel tegelijk gebruiken. Je kunt daarom een wisselklep plaatsen, zodat je kunt
kiezen tussen óf de voet óf de slang.

Robo 1 en Robo 2
De zuigwagen kan optioneel uitgerust worden met een handzuigpijp. Een tweede
persoon loopt dan naast de zuigwagen met
de zuigslang in de hand. Die is wel zodanig
opgehangen dat het volledige gewicht niet
in de hand van deze persoon rust. Met de
slang kun je op plaatsen komen waar de
wagen niet of nauwelijks bij kan. Dit verhoogt de efficiëntie. Naast deze handbediening kan de zuigpijp ook hydraulisch
bediend worden. Robo 1 en Robo 2 zijn
twee extra toepassingen die dit mogelijk
maken. Met Robo 1 kun je de zuigarm
hydraulisch horizontaal positioneren. De
pijp blijft hierbij verticaal hangen. Wanneer
je een grote oppervlakte wilt opzuigen met

de zuigarm, kun je de zuigpijp handmatig
van links naar rechts bewegen óf je kunt de
machine uitrusten met Robo 2. Robo 2 zorgt
voor een extra pendelende beweging voor
het nóg efficiënter opzuigen van blad en
ander afval.

Votex Up&Go
De Votex Up&Go zuigwagen is een prima
oplossing om bladafval en ander losliggend
groen van (on)verharde terreinen te verwijderen.
De zuigvoet in combinatie met de slang zorgt
voor een groot werkcomfort en bovendien
kun je met minder personeel uit de voeten.
Gebruikers roemen de hoge zuigkracht en
het gemak van hoog kiepen.

Plus en min
+ Hoge zuigkracht
+ Grote kiephoogte
+ Eenvoudige bediening
– Slijtage aan schoepen
– Lichte constructie zuigslang
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