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Bij de foto’s
[1] De Vermeer SC292 staat standaard op
dubbellucht. Bij nauwe doorgangen kun je
het dubbele wiel er snel af halen. Kwestie
van twee bouten per wiel.
[2] De stobbenfrees wordt aangedreven door
een tweecilinder V-blok van Kohler met
brandstofinjectie met een vermogen van
19,8 kW.

Vermeer heeft met de SCS 292 een prima
opvolger van de SC252 op de markt gezet
die weer jaren mee kan.

Waardige opvolger voor succesnummer

Technische gegevens

Profiel

Wat valt op

Uitvoering

De SC292 van de Amerikaanse fabrikant
Vermeer is de opvolger van de succesvolle
SC252. Onlangs werd een van de eerste
exemplaren in Nederland afgeleverd bij
groenvoorzienings- en hoveniersbedrijf
Le Chemineau in Westbroek. Ten opzichte
van de SC252 heeft de fabrikant twee in oog
springende wijzigingen doorgevoerd: de
injectiemotor en de aandrijflijn die voortaan
aan één kant van de machine is gemonteerd.

Wat uiterlijk betreft lijkt de SC292 sterk op
zijn voorganger. Maar doordat de complete
aandrijflijn aan een kant van de machine is
gemonteerd, zijn lastige hoeken en bochten
uit de aandrijflijn verdwenen. Daardoor gaat
minder kracht verloren en is het aantal
potentiële slijtonderdelen teruggebracht.
De injectiemotor van Kohler is zuiniger en
levert meer moment dat de Kohler-motor
die Vermeer op de SC252 monteerde.

De SC292 is net als zijn voorganger een
driewielige machine, met twee aangedreven
wielen (die eventueel gekoppeld kunnen
worden voor meer tractie) en een zwenkend
stuurwiel. Er zijn twee snelheden: schildpad
voor het rijwerk bij de stobbe en haas om
naar en op de aanhanger te rijden. Verder
heeft de machine voor de zijdelingse bewegingen van de freesarm aan beide zijden een
hydraulische cilinder. Voor het heffen en

Kort en Krachtig

Type
Motor
Vermogen
Gewicht
Freeswiel
Breedte
Max. werktdiepte
Prijs

Vermeer SC292
Kohler, 2 cilinder benzine,
749 cc
19,8 kW (26,5 pk)
583 kg
43,2 cm met 16 tanden
88,9 cm (op enkel lucht)
38,1 cm onder maaiveld
14.950 euro excl. btw
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dalen van de freesarm is er één hydraulische
cilinder.

Dan is de machine nog maar 90 cm breed.
Maar bij de stobbe moet je voor een goede
stabiliteit de dubbellucht weer monteren.

Wat valt tegen
Standaard staat de stobbenfrees op dubbellucht. Dat geeft de machine stabiliteit – de
freesarm drukt de machine niet zomaar
opzij. Maar bij smalle doorgangen is de
machine daardoor wel wat aan de brede
kant. Gelukkkig is de dubbellucht eenvoudig
te demonteren (twee bouten per wiel).

Wat heb je eraan
De SC292 is een waardige opvolger van de
SC252, het model waarvan Vermeer er bijna
20.000 stuks verkocht. Op belangrijke punten
(aandrijflijn van de freesarm en de motor)
heeft Vermeer de machine weer helemaal
bij de tijd gebracht.

