Demonstratie

Een greenmaaier bevat ongeveer 43 smeernippels en als je deze
goed wilt langslopen kost je dat 1 minuut per nippel, volgens
Groeneveld uit Gorinchem. Het bedrijf levert al jaren automatische
smeersystemen en heeft er ook een op een Jacobsen Greensking
gemaakt. Dit kost dan wel 2.500 euro, maar het bespaart tijd en
je houdt de machine in topconditie meent de leverancier.

De BigMow maairobot is al wel bekend, maar leverancier Range
King heeft ook een vergelijkbare versie als ballenraper voor op de
drivingranch. De ballenraaprobot, Ballpicker, zoekt automatisch de
golfballen op en deponeert ze in een rooster vanwaar de ballen met
een transportbandje omhoog in een mand komen.

Kennis opdoen en golfen
Op 14 september werd de aftrap van een bijzondere golfdag gegeven door Jop Verschoor.
Op Golfpark Almkreek konden genodigden 18 holes lopen met om de beurt een hole golfen
en een hole kennis vergaren tijdens uitleg van een standhouder.

Dat er nieuwe Toro fairwaymaaiers aankwamen kon je begin dit jaar al lezen in Tuin en Park
Techniek. Nu demonstreerde Jean Heybroek de Reelmaster 5610. Speciaal zijn de DPA maaieenheden met groomerborstel en dunnere messen in de kooi wat het slijpen gemakkelijker
maakt. Het frame is vernieuwd waardoor je bij een open motorkap beter bij de onderdelen
kan komen. Daarnaast presenteerde Heybroek een nieuwe Clubcar met een automatische
vierwieldrivesysteem.
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N

egen holes golfen en negen holes
uitrusten. Een uitzonderlijke
tentoonstelling. Zo mag je de dag
wel noemen die de gezamenlijke ondernemers hadden georganiseerd.
De bedrijven hadden op de even holes
van golfpark Almkreek hun stand ingericht. Tussendoor speelden de aanwezigen (greenkeepers, NVG- en NGF-leden)
de oneven holes. Zo werd er gegolfd,
kon men uitrusten, eten en drinken,
en bovendien informatie opdoen. Het
waren niet zomaar wat demonstraties.
De standhouders Heicom, Gebr. Bonenkamp, Louis Nagel, Prograss, Range King,
Pols, Trilo, Jean Heybroek, Scotts en
Verschoor Groen&Recreatie presenteerden hun nieuwste producten waaronder
ook een aantal primeurs. Een impressie.
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Jean Heybroek presenteerde de FSH
eCutter. Deze elektrisch holeprikker
maakt nette, strakke, ronde holes.
Bijgeleverd worden twee messen voor
zand en klei. Met een ander apparaat
steek je de cub op de juiste diepte. De
prijs van een complete set is 1.875 euro.

Nieuw op de Trilo veegzuigwagen SG400 zijn verwisselbare tips op de waaiers.
Ook nieuw zijn tungsten tips op de verticuteerunit.

Groen&Golf oktober 2006

Op de grote Trilo BL960 bladblazer heeft de fabrikant een omkeerinrichting gemaakt.
Deze klep kun je hydraulisch vanaf de trekker bedienen. Met heen en weer rijden kun je
zo steeds dezelfde kant opblazen.

Groen&Golf oktober 2006

ProGrass presenteerde een Scotts kunstmeststrooier die je kunt ombouwen tot
een handveldspuitje. De prijs van de spuitunit komt op circa 1.000 euro excl. BTW.
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