Groen, groener…
Vakbeurs GroenTechniek Holland uit de startblokken
De eerste editie van GroenTechniek Holland start met meer dan 150 exposanten, meer dan
400 vertegenwoordigde merken en naar schatting ruim 4000 maaiers, trekkers, werktuig-

Onder auspiciën van Fedecom - de organisatie waarin de importeurs (Federatie
Agrotechniek) en distributeurs (COM) van
cultuurtechnisch-, tuin- en landbouwmaterieel recentelijk opgingen - zetten beursorganisator Willem Bierema en zijn team
met GroenTechniek Holland een tweede
beursformule in de markt. Qua opzet
vertoont die grote gelijkenis met het succesnummer AgroTechniek Holland, dat in
de even jaren eveneens in september en
eveneens op het terrein van Walibi Holland
in Biddinghuizen wordt gehouden. En nu
is het tijd voor GroenTechniek Holland. De
hoogste tijd, want voor de importeurs en
dealers van machines en gereedschappen
is deze beurs hét antwoord op de DemoDagen in Papendal, de beurs die na een
teleurstellende editie van 2012 voorlopig
het loodje legde.
Dat biedt GroenTechniek Holland een gedroomde start nu er volgens de organisatie
geen landelijk platform meer is voor professionals in de groene openbare ruimte.
Het meeste materieel wordt ‘in werking’
gedemonstreerd en dat is natuurlijk altijd
interessanter dan braaf stilstaan in een
beursgebouw. Ook is er een heuse innovatieprijs - het Gouden Klavertje Vier (what’s
in a name…) - waarvoor twaalf producten
en machines zijn genomineerd. Heel mooi
dat juist de genomineerde automatische
bosmaaier, de CleanMower (zie volgende
pagina’s) van Verhart Groen, een ontwikkeling is van een bedrijf uit de cumelasector.
Net als de eerste volledig elektrisch aangedreven onkruidborstelmachine van standhouder Berdi, ook een cumelabedrijf. Daar
komen de mensen wel op af.
Het is te hopen dat ook de professionals
die bij (lokale) overheden en organisaties
als staatbosbeheer, natuurbeheerders en
waterschappen verantwoordelijk zijn voor
het onderhoud van de groene ruimte de
weg naar Biddinghuizen zullen vinden.

GroenTechniek Holland 2013
Data
Openingstijden
Toegang
Parkeren
Locatie

van 10 tot en met 12 september
dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur
gratis na registratie via website vooraf
gratis
Walibi Holland, Spijkweg 30, Biddinghuizen
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dragers, compacte bouwmachines, gereedschappen en uitrustingsstukken.

Registreren, route en verdere beursinformatie via de website
www.groentechniekholland.nl

Materieel is er meer dan voldoende voorhanden in Biddinghuizen, het ontbreekt
nog even aan de ‘software’: organisaties,
dienstverleners en adviseurs rondom professioneel groenonderhoud. Maar wanneer
het juiste publiek in de gewenste hoeveelheden toestroomt, zal de volgende editie
van GroenTechniek Holland nog meer
standhouders en bezoekers tellen.
GRONDIG - September 2013
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Veel machinenieuws
Beursprimeurs spelen in op duurzaamheid, arbeidsomstandigheden en
kostenefficiënte inzetbaarheid
Veel groene ontwikkelingen op de eerste editie van GroenTechniek Holland, maar het succes van de beurs zal
in belangrijke mate worden bepaald door de bezoekers. Komen de ‘Papendal-gangers’ volgende week naar
Biddinghuizen? Aan het nieuws kan het niet liggen. Een aantal noviteiten in woord en beeld geselecteerd..

Groundsmaster genomineerd
De nieuwe Toro Groundsmaster 4000-serie beleeft tijdens
GroenTechniek Holland zijn beursprimeur en is genomineerd voor
de Gouden Klavertje Vier-onderscheiding. De Stage IIIb-Yanmarviercilinderdieselmotor met turbo is er in twee vermogens: 35 of
40 kW (48 of 55 pk). De Groundsmaster 4000-maaiers zijn uitgerust
met het Smart Power Control-tractiesysteem dat automatisch de
snelheid aanpast aan de omstandigheden op het veld. Zo wordt bij
hoog gras de snelheid verlaagd, maar blijft de rotatiesnelheid van de
messen constant. De door software bediende ventielen regelen dat
de motor op 2600 toeren blijft draaien, zodat de negen messen - in
drie decks - een optimaal maaibeeld realiseren. Smart Power Control
gaat zelfs zo ver dat tot een bepaalde bedrijfstemperatuur de koelventilator tijdelijk wordt uitgeschakeld, zodat ook deze pk’s worden
benut voor goed maaiwerk. De koelfan heeft een automatisch omkeermechanisme voor het schoonblazen van de luchtinlaat.
Jean Heybroek BV, stand 2.14

Gouden idee?
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CUMELA-leden zagen de CleanMower van collega Verhart Groen al tijdens
de algemene ledenvergadering in maart jongstleden en Peter Verhart wist
de afgelopen maanden veel aandacht te trekken met zijn slimme vinding:
een bosmaaiermaaikop die op het zijdek of het voordek van een bestaande
maaier wordt gemonteerd en die hydraulisch wordt aangedreven en vanuit de machine bediend. Vooral door
zijn eenvoud en omdat je er vrijwel
elke maaier mee kunt uitrusten, is de
CleanMower een geweldige vinding.
De maaikop vervangt in veel gevallen
de inzet van de bosmaaier - tot vijftig
procent minder - en dat is in manuren
en in arbo-termen een goede ontwikkeling. Minder menskracht, minder
belasting van de rug, ‘overdekt’ werken en in dezelfde werkgang als het
maaien meteen langs paaltjes, hekjes
en obstakels… Een ervaren machinist
werkt er binnen een paar uur mee.
Verhart Groen BV, stand 4.06
GRONDIG - September 2013

Lichter en wendbaarder
Met de nieuwe Boki 2552E-grafdelfmachine heeft importeur Van der
Klugt op GTH een echte primeur. De nieuwe Boki is lichter, wendbaarder en heeft een nieuwe graafarm die zorgt voor meer bereik en
toch een korte zwenkradius over de voorzijde. Ook de cabine is vernieuwd en het kunststof plaatwerk verfraait het uiterlijk. Meer dan
driekwart van alle in Nederland verkochte grafdelfmachines zijn van
het merk Boki. Deze machines worden in Duitsland gebouwd.
Van der Klugt Groentechniek, stand 1.03

Goed voorbeeld…
Knikladerfabrikant
Thaler komt in
navolging van collega’s Weidemann
en Giant nu ook
met een compacte
verreiker. De fabrikant spreekt van de
‘eerste’, dus dat belooft wat. De Thaler 48T18 beleeft zijn première tijdens GroenTechniek
Holland op de stand van MechaTrac. De kleine krachtpatser - zoals de
importeur hem doopt - wordt gezien als een slimme machine voor het
boerenbedrijf, maar wij achten hem ook interessant voor inzet in de
groenvoorziening. Thaler rust de 18T48 uit met een 35 kW (48 pk) motor en de hefcapaciteit is 1,8 ton op korte vlucht. Daarmee, en met de T
van telescoperen, is het typenummer verklaard. Wij zijn benieuwd naar
de hefhoogte. De machine is in transportstand nog geen twee meter
hoog. MechaTrac toont op de beurs in Biddinghuizen ook knikladers en
aanbouwdelen uit het Thaler-programma.
MechaTrac, stand 3.19

Vibra Sandmaster
Omdat de Redexim Sandmaster 1600 in één werkgang de grasmat
belucht én zand injecteert, is het volgens Gebroeders Bonenkamp de
perfecte machine voor het verbeteren van de drainage van sportvelden en golfbanen. De Sandmaster werkt met nat of droog zand, brengt
nauwelijks schade toe aan de ondergrond en werkt precies. De werkbreedte is 1,60 meter, de werkdiepte is instelbaar van vijf tot twintig
centimeter. De Sandmaster 1600 weegt 2,6 ton en de bakinhoud is
1300 liter. Het benodigde vermogen van de trekker is 48 tot 70 kW (65
tot 95 pk). De machine wordt geleverd met een dubbel- en een enkelwerkende hydraulische aansluiting.
Op de stand van Bonenkamp wordt van fabrikant Redexim ook de 250
kilo wegende Speedbrush-borstelmachine getoond. Die is uitgevoerd
met dubbele borstels (1,50 meter breed) die tegen de rijrichting in werken. De machine is geschikt voor het inborstelen na het topdressen en
het opborstelen van de green en de fairway. Ook op kunstgras komt de
borstel goed van pas om oneffenheden in de infill uit te vlakken en een
mooie, strakke speelmat op te leveren.
Gebr. Bonenkamp Techniek en Handel, stand 3.13

Sterk, stevig en stoer
Canycom-ruwterreinmaaiers
worden gebouwd in ZuidKorea en Jean Heybroek
vertegenwoordigt het merk
sinds vorig jaar in de Benelux.
De Canycoms zijn vooral
sterk, stevig en stoer dankzij
vierwielaandrijving, het direct door een cardan aangedreven maaidek, de remmen
op de vooras, de cruisecontrol, het sperdifferentieel en - niet onbelangrijk - de mogelijkheid om de maaimessen te verwisselen zonder dat
daar gereedschap bij nodig is.
Jean Heybroek BV, stand 2.14

Hellingproof
Fabrikant AS-Motor onderscheidt zich al jaren
met een eigen tweetaktmotor. De dit jaar
geïntroduceerde
AS
531 MK KAT is geschikt
voor maaiwerk op taluds, temeer omdat er
nu ook een rem opgebouwd is. Die voorkomt
dat de machine van de helling rolt als ze wordt losgelaten, maar de rem
zorgt ook voor een betere controle over de maaier tijdens het werken.
AS-Botor komt ook met een nieuwe, radiografisch bediende AS 750 RCklepelmaaier, die inzetbaar is op hellingen tot 45 graden.
Stierman/Reesink, stand 1.29

Banden en wielen
De Hoeve komt naar GroenTechniek Holland met twee nieuwe bandenlijnen: Malhotra-landbouw- en -industriebanden en Starmaxxlandbouwradiaalbanden
waarmee voor alle merken, typen
en groottes trekkers en (land)
bouwmachines diverse maten en
profielen leverbaar zijn. Starmaxx
is een Europees fabricaat en dat
moet blijken uit de hoge slijtvastheid, de goede zelfreiniging, grip
en schokabsorptie en een lager
geluidsniveau tegen een interessante prijs. Ook vraagt deze exposant aandacht voor de smalle
Baseline-velg met verwisselbaar
middenstuk, zodat de velg verstelbaar is in 48 verschillende sporen.
De Hoeve Banden en Wielen, stand
2.25
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