Vakbeurs
Francital zaagkleding

Etesia Pro 53

el
Shibaura CM364… sn

• Snellere Shibaura
Nieuwe optie op de Shibaura CM364 frontcirkelmaaier is een extra gang zodat de machine
25 km/h kan rijden in plaats van de standaard
18 km/h. Er komt dan een extra tandwielset in.
Standaard heeft de hydraulisch aangedreven
maaier overigens drie groepen: een Hoog/Laag
en een zelfdenkende vierwielaandrijving.
De optie is ook achteraf in te bouwen en kost
1.000 euro. De CM364 heeft een 25,7 kW
(35 pk) Shibaura dieselmotor. Zonder 180 cm
maaidek en Mauser cabine kost hij 19.900
euro.

Brede Ransomes Commander

• Strechzaagkleding

Details in ‘Hardenberg’
Vakbeurs De Groene Sector in Hardenberg. Een relatiebeurs voor genodigden, met vooral gratis eten en drinken.
Kon je daar na de Demo-Dagen Papendal nog nieuwe machines vinden? Niet echt, maar er waren wel leuke detailverbeteringen.
Tekst en foto’s: Patrick Medema

ij een snelle blik naar de stand van
Pols Zuidland viel er niet meteen wat
op. Toch stond er een primeur, namelijk een aangepaste Ransomes Commander
3520. Pols heeft deze vijfdelige kooimaaier uitgerust met brede kooien zodat de werkbreedte
nu 410 cm is in plaats van 350 cm. De 76 cm
brede middenkooi is hetzelfde gebleven en de
vier buitenste kooien zijn vervangen door 91
cm brede kooien met langere hefarmen. Deze
bredere versie is voornamelijk interessant voor
sportvelden. Bij het draaien is er geen ongemaaide grascirkel meer en dit bespaart tijd. De
maaier is vanaf 67.250 euro te koop. De eerste is
verkocht aan gemeente Den Haag Buitensport.
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• LPG
Er lopen genoeg auto’s op lpg,
dus waarom niet een kooimaaier. Uit milieuoverwegingen zou dit toch moeten. Pols
Zuidland toonde een driedelige
Ransomses Highway kooimaaier met Ford motor op lpg. Aan
de zijkant zitten twee grote
gastanks. Voor het milieu en
de portemonnee is het beter.
Nadeeltje is dat je meer moet
tanken en eventueel de opslag
van lpg.
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Kooimaaier op lpg

Naast de Stico veiligheidskleding heeft
Stierman nu ook stretchzaagkleding voor
meer draagcomfort. Deze kleding is van het
Franse Francital die het in Tunesië laat
maken. De roodgele kleding bestaat uit vijf
beschermlagen, klasse 1, met plaatselijk slijtvast cordura. Meest opvallend is de lage prijs
wat niet veel scheelt met normale zaagkleding. Zo kost een strechzaagbroek, met dubbelwerkende ritssluiting en vier zakken, 117
euro. Ook is een werkjas zonder beschermlagen leverbaar. Daarnaast zijn er zaaghandschoenen waarvan zowel de linker als rechter
zaagbescherming heeft en onderarmbeschermers.

McConnel PA 35

lende uitvoeringen, van een eenvoudige die
werkt op de hydrauliek van het voertuig tot
een aftakasaangedreven met eigen hydrauliek, olietank en ventielen. De PA35 is er vanaf
5.800 euro.

• Schudfrees

• Kleur gazonmaaier
Was eind vorig jaar de Pro 53 al in Frankrijk in
Wolf Garten kleuren gelanceerd, in Hardenberg stond deze professionele gazonmaaier
in Etesia kleuren. De maaier heeft een 53 cm
maaidek en een 6 pk Kawasaki motor. In elk
achterwiel zit een hydromotor waardoor er
voldoende ruimte is voor de grasafvoer naar de
85 liter opvangbak. Er zijn drie versnellingen
vooruit en één achteruit. Het trillingsniveau
van de verstelbare stuurboom is laag met
3,5 m/s2. De prijs is ongeveer 2.300 euro.

• Frontarm
Dabekausen introduceerde een verbetering op
de McConnel hydraulische arm voor frontaanbouw. Hierbij is het draaipunt veranderd en
van het midden naar opzij verplaatst. De arm
is nu volledig op te vouwen waardoor er beter
zicht is op het werk. Bovendien is er iets meer
reikwijdte, circa 30 cm meer. Er zijn verschil-

Verti-Quake 2521
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Gebr. Bonenkamp presenteerde een goedkopere versie van de Verti-Quake schudfrees, de
2521. Deze belucht minder diep namelijk 25
cm in plaats van 38 cm, en heeft dunnere
messen namelijk 12 mm in plaats van 15 mm.
Ook is de aandrijving veranderd, nu vanuit het
midden in plaats van opzij. Een trekker van
35 pk volstaat om de 690 kg zware machine te
tillen en aan te drijven. De prijs is 12.370 euro.

• Slimme Honda
Bij Van der Klugt Groentechniek stond de Beau
Int M300 hakselaar heeft de nieuwe slimme
Honda IGX 440 motor van 15 pk. Op deze eencilinder zit een regelunit waarbij je het toerental kunt regelen afhankelijk van de belasting.
Dit gaat via een laptop. Wanneer er dus hout
(max. 9 cm diameter) in de versnipperaar zit,
verhoogt de motor het toerental en bij geen
belasting gaat hij automatisch terug naar
stationair. Dit scheelt brandstof en lawaai.
De prijs is 6.375 euro excl. BTW. •

Jo Beau met slimme Honda
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