Vakbeurs
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Aardigheidjes in Hardenberg
Na de feestdagen en nieuwjaarsrecepties kon je van 6 tot 8 januari weer gaan eten
en drinken op de vakbeurs De Groene Sector in Hardenberg. Deze totaalvakbeurs
met full-service-formule toont bloembollen, tuinhuisjes tot grote machines en groeit nog steeds. Dit jaar kwamen
er 11.946 bezoekers, ruim 3.000 meer dan vorig jaar.
Tekst en foto’s: Patrick Medema

D

e gezellige beurs trok vooral veel
hoveniers. Er was dan ook veel te zien
met betrekking tot tuinaanleg. In de
machinehallen stonden daarentegen heel wat
trekkers, ook wat zwaardere. Nieuw was de
Lindner Geotrac 73. Dit lichtste type uit de
serie heeft een driecilinder Perkins-motor met
turbocompressor van 55 kW (75 pk). De transmissie heeft 16 versnellingen vooruit en acht
achteruit. De maximumsnelheid is 40 km/h.
Naast de twee genormaliseerde toerentallen
is de aftakas ook schakelbaar op 430 en 750
omw./min. Optie is een fronthef. De vierwielaangedreven trekker heeft standaard
375/70R20 banden op de vooras en 420/85R30
op de achteras. Door de grote draaihoek en de
korte wielbasis is de Geotrac 73 goed wendbaar.
Pols toonde een kleine Kioti CK20 compacttrekker. Op zich niet nieuw, wel dat er voor
deze kleine trekkers nu een Zuidberg-fronthef
beschikbaar is.
[1]
1 Er zijn nogal wat ongelukken gebeurd met
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de boomzaag. Door de eenhandbediening van
deze lichte kettingzaag is een kickback extra
gevaarlijk. Een nieuwe machine wordt meestal
al wel afgeleverd met een veiligheidsketting,
maar na slijtage gaat er vaak een ‘normale’
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ketting om. Mede omdat de capaciteit van een
veiligheidsketting lager is. Dit mag nu niet
meer. Een terugslagarme zaagketting op een
boomzaag is nu verplicht.
Door een hogere schalm op de tussenschakel
(zie inzet foto boven) verloopt de overgang van
tussenschakel en beitel geleidelijk, vooral op de
punt. Hierdoor is de kans op kickback minder.

2 Even in je kofferbak of in de bus een kruiwagen meenemen kan nu gemakkelijker.
Weed Control levert de Wheel Easy opvouwbare kruiwagen. De kruiwagens hebben een
groot wiel voor en tussen de draagstangen zit
een waterdicht Duralite-zeildoek. Handig is
dat je niet meer iets omhoog in de kruiwagen
moet tillen. De wagen met doek ligt plat op
de grond. Blad kan je er dan inharken, zware
kei inrollen en grond, compost gemakkelijker
inscheppen. Er zijn twee versies, met 84 en
220 liter inhoud. De grootste weegt 10 kg, kan
160 kg tillen en kost 115 euro inclusief BTW.
De kleinere kost 69,50 euro inclusief BTW.
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3 Dat je paardebloemen kan bestrijden met
zout is al wel langer bekend. Weed Control
toonde de paardebloemstopper uit Zweden.
Dit is een buis met onderop een doseereenheid. Door de doseerbuis in het hart van de
plant te plaatsen en eenmaal kort te drukken,
doseer je een kleine hoeveelheid zeezout op
de paardebloem. Het zout droogt de plant
uit en is na een week dood. De pen blijft in de
grond, waardoor er geen gat achterblijft zoals
bij uittrekken. Na twee weken is de plek weer
met gras overgroeit en vind je er niets meer
van terug. In Scandinavië gebruiken veel golf-
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baanbeheerders dit eenvoudig apparaatje.
Capaciteit is ca. 500 paardebloemen, distels
of andere wortelonkruiden per uur en de
prijs is 22,50 euro incl. BTW. Het zeezout
kun je in de supermarkt kopen.
[4
4 Lankaar Techniek presenteerde een nieuwe loopmaaier van Walker. Deze heeft een
15 pk Kawasaki-motor en stond er met een
107 cm breed mulchmaaidek. Net zoals de
andere zitmaaiers van Walker kunnen er
verschillende werktuigen aan gemonteerd
worden. Het maaidek is kantelbaar voor
gemakkelijk onderhoud en is via aftakas
en tandwielkast aangedreven. De machine
heeft hydraulische besturing
en per wiel een hydromotor.
Sturen gaat gemakkelijk de
rechter- of linkerhendel iets
meer of minder in te knijpen. De snelheid is elektrohydraulisch te regelen via
drukknop bij rechterstuurboom. Prijs is 4.500 euro
exclusief BTW.

[5]
5 Met een versnipperaar achterom in de
tuin of andere moeilijk begaanbaar terrein
kan met een een zelfrijdend onderstel. Meestal is dit een rupsonderstel. Lankhaar Techniek
toonde echter de Caravaggi Cippo 10 op vier
wielen. Deze heeft een 10 pk Honda-motor.
Met een drukknoppen op de trekboom kun je
voor- en achteruit rijden. Wielen geven minder zodebeschadiging dan rupsen. Prijs van
deze uitvoering is 9.550 euro excl. BTW.
[6]
6 Viking heeft vooral maaiers voor de particulier. Nu heeft Viking ook een professioneel
107 cm frontmaaidek voor de Viking zitmaaier. Deze AME 842 mulchmaaidek heeft
een stootraamwerk tegen beschadiging, grote
zwenkwielen en is bodemvolgend. De traploze
maaihoogteverstelling gaat elektrisch en de
aandrijving is via tandriemen. Montage is
via een snelkoppeling en het maaidek is
opklapbaar voor onderhoud. Het maaidek
weegt 71 kg en kost 916 euro
excl. BTW. •
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