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Techniek in gebruik

Snel een nieuwe bodem
Wie snel een laag zand, schelpen, houtsnippers, daksubstraat of compost met eventueel graszaad wil aanbrengen,
kan de Express Blower inhuren. Deze blaaswagen is er al een tijdje, maar is nu verbeterd met een kraan erop met
meer vermogen.
Tekst: Patrick Medema – Foto: Express Blower Benelux

e Express Blower ziet er uit als een
vrachtwagen. Het is echter een multifunctionele blaaswagen waar een
slang op aangesloten kan worden van wel 200
meter lang. Dankzij deze slang kunnen een of
twee personen grote hoeveelheden zand,
compost, houtsnippers of schelpen aanbrengen
op plaatsen waar je normaal gesproken lastig
bij kunt komen. De wagen is verbeterd. Zo is
er nu een kraan met afstandsbediening opgebouwd, waardoor er geen andere machines
nodig zijn om de vrachtwagen te laden. Bovendien zit er een motor in met 30% meer vermogen, namelijk een Caterpillar van zo’n 300 pk
in plaats van een Perkins. Dit geeft een grotere
capaciteit.
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• Zaad en houtsnippers
Naast het aanbrengen van diverse soorten
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materiaal op allerlei plaatsen kun je ook graszaad door compost mengen. Er zit namelijk
een speciale graszaadtank op. Zo kun je heel
snel een gazon inzaaien. De oude zoden worden door de compost afgebroken en hoef je
dus niet af te voeren. Ook kun je tijdens het
blazen van houtsnippers deze een kleurtje
geven voor decoratieve redenen. Met houtsnippers voorkom je dat zonlicht de grond
raakt, waardoor onkruid langer onderdrukt
blijft. Dit scheelt schoffelen. Je kunt met de
Express Blower ook een dik pak houtsnippers
onder speeltoestellen brengen, als valkussen.
Dankzij de lange slang worden er geen sporen
gereden in het gras rond het speeltoestel.
• Prijs
Er is geen vaste huurprijs. Deze hangt af van
de klus. Zo slijt de machine meer van zand
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dan van compost of houtsnippers. Ook maakt
het uit hoever het materiaal moet worden
getransporteerd. Als je een slang van 200
meter aansluit om bijvoorbeeld gras te zaaien
op een voetbalveld, dan heb je veel meer vermogen (dieselolie) nodig dan als je een slang
aansluit van 20 meter. Verder is de grote van
belang. Is er capaciteit te draaien of moeten
er alleen hoekjes en randjes gebeuren?
Daarnaast is de bereikbaarheid te divers. Als
er bijvoorbeeld een klus in de binnenstad van
Amsterdam is, kost dit veel reistijd. Normaal
rijdt een lege machine naar de klant toe waar
de machine geladen wordt. “Als hoveniers
een prijs willen weten, kunnen ze beter even
bellen en hun project uitleggen. Dan kunnen
wij een prijsofferte maken”, laat verhuurder
Express Blower Benelux uit Dronten weten.•
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