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Bij de foto’s
[1] Bij aankoppelen van de Marolin Trimmy
Evo, maak je de hefinrichting star door hef
stangen en topstang te verbinden.
[2] Het aanbouwdeel, in dit geval een mulch
dek, kun je 360 graden draaien ten opzichte
van de arm en borg je door vertanding.
Zo kun je bij vrijwel iedere stand van de
arm de takkenschaar of het mulchdek in
de juiste hoek verstellen.

Kort en Krachtig
Een betaalbare arm die zich leent om te
snoeien. De Trimmy Evo heeft een aftakas
aangedreven oliepomp. Trekkers met weinig
of zonder hydrauliek kunnen er ook mee uit
de voeten.

Technische gegevens
Gewicht			
Hydrauliekolie		
Prijs werktuigenarm
Prijs mulchdek		
Prijs takkenschaar		
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235 kg
40 l
3.875 euro
2.930 euro
2.195 euro

Betaalbare snoeiarm met eigen hydrauliek
Profiel

Wat opvalt

De Trimmy-werktuigenarm voor de driepunt
van de Italiaanse fabrikant Marolin kenden
we al. Eind vorig jaar kwam importeur
Hissink uit Oeken met de Trimmy Evo. De
Evo heeft 40 liter hydrauliekolie aan boord
en een oliepomp die met de aftakas wordt
aangedreven. De arm stelt het dus zonder
hydrauliek van de trekker. Marolin geeft
aan dat de arm een trekker van minimaal
13,5 kW nodig heeft.

Voor de stabiliteit moet je de hefstangen en
topstang met elkaar verbinden. Daarvoor
gebruik je twee extra topstangen tussen de
hefstangen en de bek voor de topstang aan
de kant van de trekker. Om dat makkelijk te
kunnen doen, levert Marolin een verloopstuk
waarmee je de bek in drie bekken splitst.
Het niveau van de hydrauliekolie, maar ook
de temperatuur ervan, lees je af in een glaasje op de tank. Een oliekoeler is optioneel,

net als proportionele bediening met een joystick, een grafisch scherm en steunwielen.
Standaard bedien je de arm met vier hendels
met bowdenkabels. Om de takkenschaar of
het mulchdek in iedere situatie in de gewenste
hoek te kunnen stellen, is het aanbouwdeel
360 graden draaibaar. Wil je de Trimmy in
de fronthef hangen, dan kun je de bevestigingen voor de vanghaken en topstang
makkelijk aan de andere kant van het frame
monteren.

Uitvoering

Wat valt tegen?

De oliepomp schuif je op de aftakas en
bevestig je zoals je ook een tussenas bevestigt. De olietank en het frame zijn in elkaar
geïntegreerd. Het bereik vanaf het midden
van de trekker is 3,5 meter. Een heg tot 3,2
meter kun je horizontaal scheren. De ophanging van de arm is links van het midden van
het frame geplaatst, daardoor ligt het bereik
relatief dicht bij de trekker. Vier verstelbare
steunpoten maken het wegzetten makkelijk.

Doordat het bereik van de arm dicht bij de
trekker ligt, is de Marolin vooral geschikt
voor snoeiwerk en minder voor ander werk.

Wat heb je eraan?
Voor een hovenier of campinghouder met
een trekker met beperkte hydraulische capaciteit, is de Marolin Trimmy Evo een betaalbaar alternatief voor het werk met de motorheggenschaar.

