Vakbeurzen

Gafa professioneel

Scope

Het podium voor de ‘motorist’, de

De vakbeurs Scope, speciaal gericht

handelaar van particuliere tuinma-

op sport, spel en ruimte, was begin

chines, is de Gafa in Köln vindt nog

september niet echt een succes. In

voor particulier

mislukt

steeds de beursorganisatie. Onder

drie dagen waren er bijna 9.000

druk van grote fabrikanten is deze
vakbeurs tweejaarlijks geworden
maar dit jaar ontbrak weer
Electrolux. Draaide het voorheen
Nieuw van Stihl zijn drie professionele bladblazers: de BR 500, 550 en
600. Deze hebben de Stihl 4-mix 65
cc motor, een mengeling tussen 2en 4-taktmotor. De machines wegen
nog geen 10 kg. De maximum luchtverplaatsing bij de mond van de BR
500 is 23 m3/min, bij de BR 600 is dit
28,7 m3/min. De luchtsnelheid is
resp. 292 en 324 km/h. Vooral de BR
500 is zeer stil, mede door een goed
gedempte bladpijp. Prijzen zijn vanaf ongeveer 530 euro excl. BTW.

Niet echt voor professioneel
gebruik, maar wel handig zijn de
nieuwe Al-Ko Vario gazonmaaiers
met stuur. De vooras kan draaien om
het maaidek waardoor je makkelijk
om een bocht en hoek kunt maaien.
De voorkant is verbonden aan de
centrale as van motor en slagmes.
De Vario 5200 BR met 6,0 pk B&S,
51 cm maaibreedte, wielaandrijving
en 70 l opvangzak kost 480 euro
excl. BTW.
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vooral om de gazonmaaiers, tegenwoordig wil de consument best wel
betalen voor wat kwaliteit en luxe.
De professionele tuinmachines
komen dan in beeld.
Tekst en foto’s: Patrick Medema

Elektrische heggenschaar is vooral
particulier werk. Viking heeft het
programma naar boven uitgebreid
met de HE 815 voor meer continue
inzet. Grootste verschil is het duurzamer materiaal. Ook heeft hij een
langer en draaibaar handvat. De
machine heeft een 650 W vermogen,
70 cm blad en kost ca. 250 euro excl.
BTW.
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Viking heeft nu ook professionele
maaiers, de MB 858. Zo heeft de
maaier een stootbumper, metalen
wielen, maaihoogte instelling met
hulp van gasdemper, 90 l opvangbak
met grote doorlaat, zwenkbaar en
verstelbaar stuur, aluminium maaidek, en een mesremkoppeling die
afgeleid is van de Stihl kettingzagen.
De maaier heeft een 11,5 pk B&S,
maait 56 cm breed, weegt 104 kg en
kost ongeveer 2.500 euro.

Verrassend was de eerste seriegebouwde viertaktkettingzaag, de
Dolmar 500 V. Deze zaag stoot 80%
minder schadelijke uitlaatgassen uit
dan een tweetakt en is geluidsarmer.
Dolmar werkt samen met Porsche al
vier jaar aan deze machine. Momenteel levert de 50 cc motor 2,6 kW (3,5
pk) en weegt de machine 6,6 kg. Dit
komt al richting een normale tweetaktzaag. Vermogen moet eigenlijk
naar 2,8 kW en het gewicht nog iets
naar beneden. Smering gaat via een
dubbel oliereservoir onder druk.
Dolmar verwacht de zaag eind 2005
op de markt te zetten.

Hay Aerts presenteerde een nieuwe
toepassing. Op de dubbele schudfrees heeft Hay Aerts een elektrische
zaaimachine geplaatst die breedwerpig gras doorzaait tijdens het
beluchten. De schudfrees belucht
30 cm diep met een mesafstand van
12,5 cm. De bezem veegt zand en
gras in de sleufen. Het werkt, bleek
tijdens eerdere tests. Voordeel: het
bespaart een werkgang.

bezoekers en dat is de helft van wat
er verwacht werd. Het afscheiden
van de speeltoestellen van de DemoDagen Papendal in een aparte editie
zonder tuin en parkmachines bleek
dus weinig bezoekers te bekoren.
Toch stonden er nog enkele
nieuwe machines.
Tekst en foto’s: Patrick Medema

Hoaf toonde een nieuwe combinatie
brede handbrander. De bak brandt
85 cm breed en is aan een Kersten
eenasser gebouwd. Eigenlijk speciaal
voor België, laat Hoaf weten. Daar
willen ze nog achter een brander
lopen, een Nederlander betaald liever iets meer om er op te zitten. Tien
jaar geleden had Hoaf ook al zo’n
soort combinatie maar die sloeg niet
aan. De brander is autonoom en
heeft een eigen accu. De machine
kost ongeveer 8.000 euro excl. BTW.

Mankar heeft de handgedragen
spuit verbeterd. BeerepootHinloopen toonde een versterkte
versie met dubbele stang met handvat. De vorige versie was niet echt
bestand tegen professioneel gebruik.
De nieuwe ligt bovendien beter in
balans, heeft een fijner doseersysteem en een stevigere spuitkap.
Ook is het reservoir voor onverdunde Roundup Evolution vergroot van
0,25 naar 0,5 l. Hiermee kun je ongeveer 2 uur continu spuiten, dus ca.
8 km lopen. De spuit weegt 3 kg en
kost 647 euro excl. BTW.
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AWZ uit Babberich introduceerde
nieuwe elektrisch aangedreven
transporters van Melex. Deze worden in Polen gemaakt. Speciaal is de
elektromotor met SepEx controller
van Curtis Instruments. Hiermee is
de motor programmeerbaar en kan
energie teruggewonnen worden. Bij
het loslaten van het rijpedaal remt
het voertuig namelijk af op de
motor waardoor de accu weer opgeladen wordt. Met een opgeladen
accu kun je ongeveer 65 km ver rijden. Opladen duurt ongeveer 10 uur.
Tijdens het opladen is de wagen
beveiligd tegen wegrijden. Er zijn
verschillende modellen. De zwaarste
XTR heeft een 3,9 kW motor en kan
32 km/h. In de laadbak kun je maximaal 225 kg meenemen. De XTR
kost 8.000 euro.

Een nieuwe compacte wiellader van
Takeuchi? Het lijkt wel als je naar de
kleuren kijkt, maar daarmee houdt
het ook op. De Zelic is gewoon een
Giant wiellader van de Nederlandse
fabrikant Tobroco. Verhoeven uit
Maarheeze levert deze in de kleuren
van de Takeuchi minigravers.
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