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Beste wensen tussen de
machines
Begin januari is het veelal nog handen schudden en nieuwjaarwensen. Zo ook op de Groene Sector in
Hardenberg. Daarnaast bood deze editie weer het nodige mach inenieuws.

H

et is zo langzamerhand landelijk
bekend. Op de Groene Sector in
Hardenberg kun je gratis eten en
drinken tussen de vele tuin- en parkmachines.
Trokken de eerste edities van de beurs veel
hoveniers uit de buurt, nu tijdens de negende
uitvoering zag je op de parkeerplaats pickups uit het hele land. Zo aan het begin van
het jaar is er blijkbaar tijd om het machineaanbod te aanschouwen tijdens een leuk
uitje. Alhoewel het meeste en meer nieuws
op de Demo-Dagen in Papendal is te bewonderen, waren ook in Hardenberg weer enkele
primeurs te vinden. Zo stond er de nieuwe
Kubota L40 serie en de Rotop minirotor
waarover meer elders in dit nummer.

Woodsman 15x op rupsen
Ufkes Greentec lanceerde een Woodsman
trommelhakselaar op een rupsonderstel.
Deze compacte 15x is een echte kracht
patser in een notendop. Zo kan hij met de
140 pk John Deere diesel houtstammen tot
43 cm diameter aan. De opening is namelijk
43x62 cm. Achterop de machine zit een
grote kist met de hydraulische bedieningsfuncties voor de rups en invoer. Ook past
hier gereedschap in. Standaard is radio
grafische afstandsbediening. De afvoerpijp
is hydraulisch te draaien via knoppen bij de
draaikrans. Met een breedte van 2 m past de
machine op een kleine dieplader. Optioneel
is een invoerkraan. De prijs is circa 85.000
euro.

Messersi Jumper 160
Tussen de verschillende Messersi rupsdumpertjes bij Den Hartog Bouwmaterieel op de
stand, pronkte de Jumper 160. Deze smalle
knikhoogwerker kan maar liefst 16 m hoog
reiken. En op 8 m hoogte kun je er nog 8 m
zijwaarst mee reiken met 200 kg in het
bakje. Het onderstel is dezelfde als die van
een Messersi rupsdumper. Je kunt kiezen
uit een elektrisch aangedreven versie of met
een 19 Kubota watergekoelde dieselmotor.
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Met opgeklapte hydraulische steunpoten
en arm is de Jumper slechts 80 cm breed en
195 cm hoog. De prijs is circa 43.000 euro.

Sabo 54 cm
Vledder presenteerde een nieuw topmodel
van Sabo gazonmaaiers. Dit is nu een 54 cm
brede versie. De verbeteringen zitten hem
in de details. Zo heeft de maaier nu iets
bredere wielen en heeft de professionele
uitvoering standaard antivibratie op de duwboom. Hierdoor mag je er gewoon de hele
dag mee maaien volgens de trillingsnormen.
In de aandrijving zitten nu stalen tand
wielen en de assen zijn dubbel gelast.
Er zijn zes modellen te koop van een een
voudige met een 5,5 pk B&S zonder varioaandrijving en zonder antivibratie voor
1.032 euro tot het topmodel met een
6,5 pk Kawasaki en alles erop en eraan
voor 1.795 euro exclusief btw.

Combinator 120 met opklapbare band
Van de Combinator is er nu ook een kleine
120 cm brede versie met dubbelopklapbare
afvoerband, bleek bij GKB Machines op de
stand. Combinator is sinds vorig jaar de
nieuwe naam voor Fieltopmaker. Met de
oranje/blauwe machine kun je de bovenlaag
van 0 tot 5 cm affrezen en afvoeren. Een
grasmat kun je mooi egaal maken en vervangen. Ook kun je er mee verticuteren. De
diepteinstelling van de voor- en achterrol is
via een pendelsysteem. Voor de aandrijving
is een trekker van 35 pk nodig. De prijs is
14.450 euro.

Mankar Rotofix voor stoeprand
Mankar Benelux introduceerde een nieuwe
machine om onkruid op verhardingen mee
te bestrijden. Naast de diverse uitvoeringen
om onverdund Roundup te spuiten, maakt
Mankar nu ook enkele afstrijkers. Nieuw is
de Rotofix voor stoepranden. Deze heeft
twee smalle walsjes waar verdund (1:10)
Roundup in schuimvorm op komt uit een

5-litertank. Dit gaat via een schijfvernevelaar.
Een sensor meet hoe vochtig de rol is.
De walsen raken alleen middel kwijt als er
een onkruidplantje geraakt wordt, te kleine
plantjes zijn echter haast niet te raken.
De hoogte van beide walsen is handmatig
verstelbaar, optioneel is elektrisch.
De prijs is 2.400 euro.

Hustler Trimstar zeroturn
De afzet van zeroturnmaaiers groeit in
Nederland nog steeds. Het staat echter
nog steeds in de kinderschoenen, weet Bas
Lankhaar. De importeur van onder meer
Walker en Hustler zeroturns heeft inmiddels een uitgebreide lijn modellen. Dit loopt
van 92 tot 143 cm maaibreedte met motoren
van 15 tot 24 pk, zowel benzine als diesels.
Nieuw van Hustler is de Trimstar Hydro,
een ‘walk behind’ model voor taluds en
moeilijke terreinen. Deze maaier heeft een
15 pk Kawasaki en is er met een 92 en 122
cm breed mulch- of zijlosdek. Speciaal is de
besturing. Dit werkt hetzelfde als een fietsstuur. De Trimstar weegt 250 kg en kost
3.995 euro exclusief btw.

Woodsman 15x op rupsen.

Seppi M door de grond
Bij Hissink & Zn stond een prototype bosfrees van Seppi M op de stand. Deze moet
nu ook door de grond kunnen waardoor je
in een keer een bospad of plantvak kunt
maken. De Multiforst heeft smallere beitels
op de rotor met iets meer tussenafstand
dan een gewone bosfrees voor alleen hout.
Aandrijving is met een 540 of 1.000 toerenaftakas. De machine maakt in vergelijking
met een Mericrusher veel toeren waardoor
fijner werk wordt afgeleverd. Hij kan echter
niet zo heel diep, tot 20 cm. Hout tot 25 cm
en stenen tot 20 cm moeten geen probleem
zijn. Er zijn modellen van 175 tot 250 cm
breed die een trekker van 100 tot 150 pk
vragen. De werksnelheid is 0,3 tot 2 km/h.
De kleinste van 175 cm weegt 1.750 kg en
kost 21.000 euro.
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