Tover je g
Rein Drost is zo'n beetje het buitenbeentje van
de Nederlandse golfindustrie. Hij houdt zich
verre van de dealernetwerken van de grote
machinemerken, maar heeft al wel laten zien
dat hij interessante oplossingen kan leveren voor
de Nederlandse Greenkeeper. Het beste voorbeeld daarvan is zijn mobiele slijpinstallatie,
waarmee hij op een fors aantal golfbanen als
een graag geziene gast is. Maar Drost wil graag
meer en is al een aantal jaren op zoek naar
producten die het dienstenpakket van zijn
bedrijf kunnen verbreden. Een treffend voorbeeld daaruit is zijn nog steeds groeiende lijn
slijtageonderdelen voor de meeste grote merken
maaiers die hij in samenwerking met een
Amerikaanse fabrikant c.q. groothandel op de
markt brengt. Rein Drost: "Het leuke van die
samenwerking is dat de Amerikanen heel goed
naar ons luisteren. Wij komen met specifieke
onderdelen waar vraag naar is en zij nemen die
dan in het pakket op. En als er volgens de
Amerikanen geen brood zit in een bepaald
onderdeel dan nemen wij het onderdeel in
kwestie zelf in productie."

Zou het niet mooi zijn als je oude greenmaaier waar je zo weinig geld voor
terug krijgt, dat je hem net zo goed in de schuur kan laten staan, om zou
kunnen toveren in een machine waarmee je tal van gespecialiseerde
greenbewerkingen uit kunt voeren. Nou dat systeem bestaat. De naam van het
systeem is GREENTEK en het wordt geïmporteerd in Nederland door Rein Drost
Machinehandel uit het Betuwse Echteld.
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greenmaaier om in een …......

prik-patroon

Greentek
Een ander treffend bewijs van de ambitie van
het bedrijf is het Greentek Supa Plus systeem,
die het bedrijf dit jaar heeft laten zien op de
Demodagen.
Het gaat hier om een cassettesysteem die in
praktisch iedere greenmaaier gehangen kan
worden en waar heel snel een aantal modules in
geplaatst kunnen worden. Er zijn modules voor
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diep verticuteren

onder andere verti-cutting, prikrollen, diep-verticuteren, groomen, vegen, slitten en een topdressing bezem. Om te laten zien hoe eenvoudig en
efficiënt het systeem werkt nodigde Rein Drost
ons uit voor een demonstratie van het systeem
op De Batouwe.
Gedemonstreerd werd hier onder andere met de
prikker en de diep-verticuteerder. Ronduit sensationeel was het resultaat van het verticuteren.

Op een "schone" green was de vangbak van de
triplex in kort tijd vol met vilt zonder dat er
ogenschijnlijke schade aan de green ontstond.
Drost. Ik geloof heilig in het systeem.
We hebben inmiddels al een oude, maar superlichte Toro Triplex greenmaaier gekocht om wat
makkelijker demonstraties te kunnen geven met
het systeem. We gaan ervoor."
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