Eerste indruk
werkbreedte beter dan via de zijkant. De
hydraulisch aangedreven afzuigturbine is
groot met een diameter van 450 mm en 200
mm diep met vijf schoepen. Zo is maaien en
opvangen tot maar liefst 13 km/h mogelijk,
meent Van Dyck. De opvangbak van 1.200
liter kiept hydraulisch 210 cm hoog.
Belangrijk is hier de overstort. De bak lost
74 cm voorbij het chassis.

• 420 cm breed
Om geen problemen te krijgen door het
opvangsysteem is het chassis extra stevig
gemaakt. Het bestaat uit een dubbele balkenframe, zware achteras en fuseeassen van 50
mm op twee conische lagers. Door het dubbele
frame is de onderkant vlak met geen uitstekende delen. De bodemvrijheid is mede
door de grote 29x13.50-15 voorbanden 27 cm.
Aan beide zijkanten zit een aankoppelframe
en hydraulische aansluitingen voor zijdekken.
Voor Nederland, waar aannemers meer meters
moeten maaien voor minder geld, is namelijk
een drievoudige versie zonder opvang ontworpen. Deze heeft een maaibreedte van 420 cm;
voorop een maaidek van 210 cm en zowel
links als rechts een zijdek van 135 cm. Deze
maaidekken hebben overigens geen schotels
maar gewone slagmessen en komen uit Italië.
Vanuit de cabine is er goed zicht op de zijdekken, zodat je bijvoorbeeld eenvoudig
boomspiegels kunt uitmaaien.

• Rijden

Stoere Belgische Vandy maaier imponeert
Een grote zelfrijdende maaier volgens het ideale concept. Dat is de Vandy Jan 2100, volgens ontwerper Van Dyck
uit het Belgische Houtvenne. Het bedrijf ontwikkelde een robuuste en snelle machine. Zowel met opvang als
met een driedelig 420 cm breed maaidek imponeert deze Belgisch-Italiaanse maaier.

dekken maakt Van Dyck nog zelf. Het afgelopen seizoen draaiden er al 20 stuks proef in
het veld en is het tijd voor de officiële introductie.

Tekst en foto’s: Patrick Medema

• Schotels
eer een zelfrijdende maaier erbij.
Maar het is er niet zomaar een.
Marcel Van Dyck heeft puik werk
afgeleverd. Het bedrijf heeft dan ook ervaring
want het was jarenlang, bijna 30 jaar, Belgisch
importeur van Roberine. Toen dit merk op-
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ging in John Deere verloor het de import,
maar de klanten bleven. Gezocht werd dus
naar een andere maaier. Deze moest dan wel
beter zijn dan andere. Vooral wat opvang
betreft, wat in België meer speelt dan in
Nederland. Uiteindelijk werd het een eigen
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ontwerp. In 2004 was het concept op papier
klaar. Voor de fabricage en styling is er samenwerking met het Italiaanse CSF, fabrikant van
onder meer MultiOne machines. De Vandy,
afgeleid van Van Dyck, wordt overigens niet
helemaal in Italië gemaakt. De speciale maai-

Speciaal is het 205 cm brede maaidek voor
opvang. Deze bestaat uit drie schotels van
40 cm met elk twee wegklapbare messen, een
soort schijvenmaaier dus. Obstakels geven zo
niet meteen grote schade aan de messen. De
aandrijving van de schotels is door drie seriegeschakelde hydromotoren. De draaisnelheid

is dus altijd hetzelfde. Via ringen op de twee
frontwielen aan het maaidek kun je de maaihoogte instellen van 20 tot 120 mm.
Opvallend zijn de stevige, onderhoudsvrije
messenlagers. Deze heeft Van Dyck ook zelf
ontworpen. Het bestaat uit een buitenhuis
met twee kogellagers waar een as van 45 mm
in zit en twee breekbouten. Het dek zelf
bestaat uit 4,5 mm dik plaatwerk en is dubbel, dus 9 mm, waar de messen zitten. Om
roest te voorkomen in het maaidek gezandstraald, gemetalliseerd en twee keer poedergelakt en gebakken. Het 205 cm dek is er ook
in een mulch, achter- en zijlossende variant.
Daarnaast is een 338 cm frontdek met twee
zijdelings opklapbare delen leverbaar.
Voor afzuiging is gekozen voor een centrale
uitworp van het maaidek. Dit werkt bij zo’n
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Het rijden is, zoals met alle hydrostaten,
eenvoudig via twee rijpedalen voor voor- en
achteruit. De Vandy heeft vier Poclain wielmotoren. Deze zijn op elkaar afgesteld zodat
er geen beschadiging van de zode is bij het
draaien. De voorste twee wielmotoren bevatten een ingebouwde schijfrem die automatisch in werking treedt wanneer de vuldruk
van het hydraulisch systeem wegvalt. Dus
als de motor niet loopt, staat automatisch

Vandy Jan 2100
Motor
Motorvermogen
Aandrijving
Maaibreedte
Maaibreedte
met opvang
Maaisnelheid
Transportsnelheid
Gewicht
Prijs (excl. BTW) vanaf

Perkins 4-cilinder
2.200 cc turbodiesel
46,3 kW (63 pk)
4WD hydrostaat
van 205 tot 420 cm
205 cm
0-13 km/h
0-27 km/h
ca. 1.900 kg
64.000 euro
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Naast een driedelige 420 cm brede uitvoering is er ook een 205 cm
brede versie met opvang. De bak is via vier moeren los te koppelen
in ongeveer 20 minuten.

de handrem erop. Ook kun je de parkeerrem
elektrisch inschakelen bij draaiende motor.
De hele bediening gaat overigens via elektrische schakelaars in de rechterarmleuning.
Het zitten is prettig op de luchtgeveerde stoel
met alle mogelijke instellingen en hoofdsteun. De stuurkolom met de meters en
verklikkerlichten is zowel in horizontale als
in verticale richting verstelbaar. Standaard
is een cabineframe met grote zwaailichten
bovenop. Wil je warm achter glas in een
dichte cabine met deuren en radio werken
dan kost dat 3.000 euro extra. Een airco is
dan optioneel.

• Tweede koeler
De Perkins turbodiesel van 46 kW (63 pk) is
ruim bemeten. Voor de aandrijving van de

maaiers en de zuigturbine zijn er twee
hydraulische pompen van elk 60 l/min.
Hierdoor zijn aan de basismachine diverse
brede cirkelmaaiers te koppelen, maar ook
kooimaaiers, klepelmaaier, rolbezem, haagschaar en blaas- of zuigunit. Een grote radiator zorgt voor de koeling van de motor en de
hydraulische olie. Bijzonder is de twee koeler
die automatisch aanspringt als de hydraulische olie boven 50 graden Celsius komt.
De machine is zo goed als onderhoudsvrij.
Alleen op de, traagdraaiende, wielassen en
fusees zitten nog smeernippels. De fabrikant
geeft een onderhoudsinterval op van 200 uur
zowel voor de motor als voor het hydraulische
systeem vanwege de overmaatse hydraulische
filters. Voor het onderhoud is de cabine naar
voren te kantelen.

De bediening is eenvoudig via elektrische schakelaars in de
rechterarmsteun. De tekst wordt overigens nog gewijzigd in
het Nederlands.
28]

Het maaidek met centrale afvoer bevat geen groot slagmes maar
drie schotels met twee wegklappende snijmessen.

• Verkoop
De verkoop in de Benelux loopt via Van Dyck
onder de naam Vandy. In Nederland is Bert
van Loon Groentechniek in Waalwijk aanspreekpunt. Voor de rest in Europa mag de
Italiaanse fabrikant zelf weten hoe ze het
doen. Rijk zal de ontwikkelaar Van Dyck daar
niet van worden. De verkoop elders is vooral
gunstig voor de prijs. Want hoe meer er verkocht worden, hoe lager de fabricagekosten.
En dat is weer gunstig voor de prijskwaliteitverhouding. Overigens is de prijs nu al concurrerend met de bekende merken. Zowel
de Vandy met 205 cm maaidek inclusief
afzuiging, als de 420 cm driedelige uitvoering
kost ongeveer 64.000 euro.•

Het stevige, dubbele balkenchassis heeft aan beide zijkanten een
snelwissel-koppelsysteem met hydraulische aansluitingen voor de
zijdekken.

Tuin en Park Techniek • oktober 2006

