Genieten van groentechniek,
praten over verharding
Een verslag van GroenTechniek Holland in Biddinghuizen
Fraaie kunsten van de motorzaagboys vormden wederom gewilde publiekstrekkers. Het voorgestelde verbod op
chemische onkruidbestrijding op verhardingen vormde een belangrijk discussiepunt. Samen met een goede publieke belangstelling gaf dat een goede start van deze nieuwe beurs, die tussen de buien door Papendal toch niet
helemaal kon doen vergeten.

Langs de wandelpaden stonden borden met de tekst “Vanaf 2015 verbod
op chemische bestrijding onkruid op verhardingen”. Deze zin, die veel
verder gaat dan alleen een verbod op glyfosaat, prikkelde de discussies
bij betrokkenen. De werkelijkheid is iets genuanceerder. Het gaat om een
brief die de staatssecretaris richting de Tweede Kamer heeft gestuurd
waarin ze voorstelt om het verbod voor 2018 van alle onkruidbestrijdingsmiddelen te vervroegen naar november 2015. Voor de azijnzurigen, zoals
Cito en Ultima, moet voor de zomer van 2014 duidelijk worden of deze
nog kunnen worden toegepast. Daarom toonde Kamps de Wild ‘gewoon’
de vernieuwde WeedIt. Dergelijke discussies passen bij een toonaangevende beurs.
Er werd op de beurs ook goed aan sectorprofilering gedaan. Dit keer niet
door CUMELA zelf - zij ontbrak met een eigen stand - maar door de leden
zelf. Een extra stimulans voor de daadkracht van onze sector vormde het
winnen van de innovatieprijs, het Gouden Klavertje Vier, door Verhardt
met de CleanMower. Zoals de jury aangaf een voorbeeld van doortastend,
innovatief ondernemerschap. Betere reclame voor onze sector kun je niet
krijgen. Wij kenden de machine natuurlijk al.
De bezoekers kregen veel nieuws van Eisenach voor het eerst te zien
en daarnaast waren er nog tal van noviteiten die het bezoek de moeite
waard maakten. Voor ons vormde de Widontec de grootste verrassing.
Het meest prikkelend was de manier waarop Dolmar de viertakttechniek
presenteerde. Onder het motto ‘Doen’ liet de fabrikant de hele dag een
tweetakt- en een viertakt naast elkaar draaien met zichtbaar het brandstofverbruik (scheelt tot een derde) en de uitstootverschillen en hoorbaar
het geluidsniveau.
GroenTechniek Holland heeft ondanks de grote dreiging van zware buien
met ruim 20.000 serieuze bezoekers de eerste krachtproef goed doorstaan. Een goede logistiek, een goede opbouw en de prima bereikbaarheid vormden sterke plussen. De ambiance van Papendal als totale beurs
- met op de achtergrond de golfers in actie - misten we, net als andere
bedrijven in de keten (zoals de graszadenbedrijven) en de grotere demoruimtes aldaar. Voer voor de organisatie om de formule verder uit te bouwen. De volgende editie is al aangekondigd. In onze rondgang hebben we
een aantal zaken voor u geselecteerd.

Tekst & foto’s: Gert Vreemann
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Widontec-trike breder inzetbaar

WeedIt aangepast
Kamps de Wild heeft goede
hoop dat ecologische bestrijding van onkruid, mos
en algen op basis van zuren
toch zal worden toegelaten.
De WeedIt is aangepast voor
deze agressieve zuren en een
hogere dosering door het toepassen van corrosiebestendig
leidingwerk en een grotere
pompopbrengst.

Widontec uit Veghel verraste met deze trike om evenemententerreinen schoon te zuigen. De vijf ton wegende machine,
uitgerust met een 98 kW (133 pk) sterke Deutz-krachtbron,
staat op 580/65R22.5-banden en is zo smal dat hij letterlijk
in containers kan lossen. Er staat een tienkuubs bunker op.
Widontec ziet bredere inzetmogelijkheden.

Complete lijn Herder Fermex
‘Probleemloos combineren’ is de
leus waarmee Herder de eigen
Herder Fermex-lijn stobbenfrezen
voorstelde. Ze zijn naar keuze aftakas- of hydraulisch aangedreven
en hebben een hydraulisch of mechanisch verstelbaar spatscherm.
De frezen zijn er voor giek- of driepuntsaanbouw en met freeswielen
van 41, 55 en 80 centimeter.

GKB Aerator belucht agressief
In de praktijk ontwikkeld door GKB Machines
is deze GKB Aeratorkunstgrasbeluchter
om
platgetreden kunstgrasvelden goed te herstellen.
Bij deze Aerator draaien de
beide rotors door middel
van een kettingoverbrenging met een verschillend
toerental om het kunstgras goed op te richten.

Aebi groener gemaakt.

JVS Mastertrack-amfibi
JVS Techniek uit Hem toonde
dit eigen amfibievoertuig. Dat
heeft directe hydraulische
aandrijving op de wielen en
een hydraulisch aangedreven
enkele (of dubbele) schroef.
De breedte kan door de klant
worden bepaald, bijvoorbeeld
1,50 of 1,80 meter breed. Het
kraanarm- of voorlader-duwframe wordt ook op wens van
de klant gebouwd.

Jacobsen met hybride-techniek

“Fase IIIB, 109 pk, green power” staat er met grote letters op
de nieuwe Aebi met Stage IIIb-motor. Dit heeft al voordelen
opgeleverd bij aanbestedingen. De machine is niet alleen
schoner, maar dankzij intelligente elektronica met diverse
automatische werkmodi kan volgens Aebi ook 25 procent
brandstof worden bespaard.

Nieuwe
lithiumijzerfosfaatbatterijtechniek is milieuvriendelijker, heeft een langere
levensduur (tot 2000 ladingen)
en een kortere laadtijd (drie
uur). Deze Jacobsen Eclipse 322
heeft deze techniek. Hiermee
zijn volgens Pols op één lading
twintig greens te maaien. De
importeur heeft demomachines
beschikbaar.
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John Deere dieselt

Hitachi promoot batterijtechniek
John Deere presenteerde
niet alleen een breed scala
nieuwe trekkers, maar ook
deze zitmaaier met dieselmotor. Naast die dieselmotor
zit het vernuft vooral in het
nieuwe maaidek met achteropvang. Dat zorgt voor een
extra sterke gewasstroom,
om zo het gras beter verdicht
in de opvang te krijgen.

Hitachi scoorde met
deze elektrische scooter, waarbij de chauffeuse een batterijpakket
op de rug droeg, extra
aandacht voor zijn nieuwe ruggedragen batterijtechniek: 36-volt-lithium-ionbatterijen voor
de bosmaaier met elektrische aandrijving in de
kop, heggenschaar, kettingzaag en bladblazer.

Solo kiest voor katalysator
Solo koos niet voor ingewikkelde kleppentechniek of luchtbuffers om de professionele zagen
651C en 656C schoner te krijgen.
De fabrikant heeft het tweetaktprincipe geoptimaliseerd en
een katalysator op de uitlaat geplaatst. De argumenten voor de
tweetakt zijn bewezen techniek
en meer pk’s per kilogram.

Husqavarna’s doorslijper verbeterd

Zwaardere bezem voor sneeuw
Naast het vegen van wegen is er een toenemende
vraag naar het schoonbezemen van besneeuwde
straten, wegen en verhardingen. Holaras speelt
daarop in met deze extra
robuust uitgevoerde bezem, die naar eigen zeggen gerust vol met sneeuw
kan lopen zonder kapot te
gaan.

Maredo’s MF-frame
Dit nieuwe Maredo MF-frame
met 1,90 meter werkbreedte
is voor de aanbouw van units
voor verticuteren of desgewenst spiken, beluchten of
doorzaaien. De mechanisch
aangedreven units hebben
een centrale diepteverstelling.
Elektrische aandrijving toonde
Maredo ook, maar niet voor
het MF-frame.
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Nieuws zit hem vaak in details. Zo ontwikkelde Husqvarna
zijn doorslijpers verder door. Die hebben nu een lichtere kap,
een verbeterde watertoevoer, beter weggewerkte leidingen
en vooral betere eigen diamantschijven met versprongen
geplaatste diamantdelen voor effectiever slijpwerk.

Ufkes toont compacte combinatie
Omdat je lang niet overal met groot materieel terecht kunt,
toonde Ufkes Greentec deze nieuwe compacte versnippercombinatie, de Greentec 942-13, met een invoer van 42 bij
71 centimeter, opgebouwd op een dertienkuubs hoogkipper
met een compacte Fendt ervoor.

