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.. Wij vveten vvaar vve sterk •1n ZIJn
en gedragen ons daarna ..
A. Molenaar van Voet s tractoren ove r het N ew Ho ll a nd & H ayte r assortim e nt voor g e
1200 tractoren

naar onze unieke 3-jaar garantie op alles

Voets tradoren is wat betreft New Holland in

behalve de slijtage onderdelen, dan kun Je wel

Nederland niet verantwoordelijk voor het com-

begrijpen da t er op ons behoorlijk gelet word t.

plete assortiment, maar alleen voor de compad tractoren. Molenaar: " In Nederland wil de

Super-Steer & Sens i-Track

fabrikant d1t Jaar totaal totaal 1200 New

De nouveautés in de range van New Holland

Holland tractoren gaan verkopen, waarvan w iJ

hebben vooral betrekking op het verder door-

dus de compacttractoren voor onze rekening

voeren van Super-Steer & Sensi-Track . Super-

nemen. Jammer genoeg, zo vervolg t Molenaar

Steer is een op tie op de compacttractoren

zijn w 1j in Nederland geen marktleider met de

vana f 27 PK, die maa kt dat je draaicirkel veel

compacttractore n, maar als je alleen al kijkt

korter wordt zonder dat 1nspormg o f w rijving
optreedt. Dit word t gerealiseerd doordat de
voorwielen niet alleen draaien op de f usees.
Maar daarnaast wordt ook de hele as
gedraaid.
Molenaar: " Voor land- en tumbouw is dit niet
echt relevant, maar biJ golf wil je iedere kans
op insparing vermijden. "
Ook het Sensi-Track principe moet aan deze lfde doelstelling biJdragen. En werkt doordat b1j

Super-Steer en Sensi- Track. De TCE is er in 3
basisuitvoeringen. De TCE 40, TCE 45 en de
TCE 50.

Hayter
Het tweede succesn ummer voor de openbaar
groen en golf markt

IS

het oer-Engelse Hayter.

M olenaar: " Maar weini g mensen w et en dat
Hay ter in Engeland marktleider is in de openbaar groenmarkt en hoewel w ij voor de golf-

meer sta biliteit en performance.

een bepaalde stuuruitslag de vierw iel aandriJving au tomat isch wo rdt uitgezet. Oo k hier
weer met het doel inspari ng en w ringen in de

Over de T 424 de vijfdel ige kooimaaier is ver-

bochten te voorkomen. Met de Sensi-Track

der nog te zeggen dat deze leverbaar is met

optie uitgeschakeld hou je overigens constante

een revolutionair uitziende Mauser kabine.

aandrijving op alle 4 w ielen. Sensi-Track en

Molenaar " Met deze kabine realiseren we de

Super-Steer zijn zoals gezegd opt ies op de TC

mooiste cijfers uit de hele golf - en openbaar

27 D, TC 40 D en TC45 D. Al deze modellen

groen industrie met betrekking op gelu idsbe-

maar ook de TC 21 D zijn met hydrastaat en

lasting voor de chauffeur.

mechanische versnelling leverbaar.

Slootjes maaien

Molenaar: "Wij mochten de TC 27 D demonstreren op Gendersteyn met een Vert iDrain er

Naast Hayter en New Holland importeert Voets

achter. Wij hebben hem meteen daar mogen

al vele jaren het McConnel programma in

laten. De daar getoonde tractor met hydra-

Nederland. Een uitgebreide programma met

staat met standaard speedcontrol is een per-

tal van zeer specialistische mach ines, waaron-

fecte mach ine voor moeilij k werk als bijvoo r-

der maaiarmen maar ook slitters.

beeld Verti-Drai nen . "

Molenaar: " Hele interessante, goede machi-

Economie

voerd en dus ook nooit kapot gaan. Een aa rdi-

Naast de zeer compleet uitgevoe rde TC serie

ge machine is bijvoorbeeld de Pass M aster die

met de uitvoeringen TC 18 D, TC 2 1 D, TC 27

de grond in éé n bewerking slit, harkt en rolt."

nes die vresel ijk robuust en sterk zijn uitge-

D, TC 40 D en TC 4 5 D heeft New Holland
ook de TCE lij n, waarbij E staat voor economisch. Molenaar: "Deze t ractoren worden in
onze fa briek in Italië gebouwd en zijn primair

markt over heel bruikbare en ook bewezen

bedoeld voor de tuinbouwmarkt Inm iddels

succesvolle mach ines beschi kken, hebben w ij

zijn er ook al heel wat verkocht aan de golf-

natuurlijk het probleem dat wij geen compleet

markt. "

golfassorti ment hebben. En bij veel banen va l

Cees Janssen heeft bijvoorbeeld een aantal

je dan al meteen af."

van deze tracto ren gekocht, omdat ze heel

De belangrijkste Hayter nieuw tjes betreffen

veel presta ties leveren voor relat ief weinig

een nieuwe verbeterde transmissie op de T

geld. Voor de relatief gunstige aanscha f pnjs

424, een vijfde lige kooi maaier. Ook de 7delige

moet je dan afzien van zaken als hydrostaat,

gang-mower is gemodificeerd met als resultaat

45

