Zelfbouw

Minder tillen door de
Flymotransporter
Op golfbaan De Wouwse Plantage zijn de afgelopen jaren nogal wat veranderingen van de baan
doorgevoerd. Onder leiding van golfbaanarchitect Ken Moody zijn er een aantal greens veranderd,
een flink aantal tees vergroot en alle bunkers opnieuw aangelegd. Bij de nieuwe bunkers moeten
de greenkeepers nu meer een Flymomaaier inzetten. Dit betekende veel tilwerk, maar ze vonden
een oplossing: de Flymotransporter.
Tekst en foto’s: greenkeepers Golfbaan de Wouwse Plantage.

A

lhoewel een groot deel van alle
nieuwe bunkerranden nog wel te
maaien zijn met een Toro 3500D,
moeten de onderste randen en tongen
die ver naar beneden lopen gemaaid
worden met een Flymo. Op zich is het
maaien met de Flymo geen zwaar werk,
maar het op- en aftillen van de Flymo’s
op de John Deere Gator is wel zwaar.
Een Flymo weegt toch al gauw 20 kilo
en daarnaast is de machine onhandig te
tillen. Toon Mulders is greenkeeper op
de Wouwse en onder zijn hoede valt al
het sleutelwerk. Alles op De Wouwse
Plantage wordt in eigen beheer, door
Toon dus, gerepareerd behalve het slijpen van de kooien. Al het materieel had
een winterbeurt gehad en stond er spic
en span bij, maar de winter was nog
niet voorbij. Dus heeft Toon het idee
opgevat om achter de Gator een draag-

rek te bouwen om de Flymo’s snel en
veilig te vervoeren, maar vooral dat het
op- en aftillen wat minder zwaar zou
worden. De zogeheten Flymotransporter.

de lucht in. Het geheel kan eenvoudig
achterop een bestaande Gator worden
gehangen zonder gereedschap. Je kunt
er één of twee Flymo’s mee vervoeren
en zo dat ze niet verschuiven.

Constructie
De constructie bestaat uit een aantal
meters kokerprofiel van 40x40 mm.
Deze zijn in een frame gelast dat net zo
breed is als de John Deere Gator zelf. De
bodem is voorzien van een gaatjesplaat
waardoor er geen grasresten op de
Flymotransporter blijven liggen. Het
geheel is gegalvaniseerd zodat het niet
kan gaan roesten. Aan de onderkant zijn
een paar rubberstops gemonteerd om
schade aan de Gator te voorkomen.
De constructie is zo gemaakt dat als de
laadbak kiept de Flymotransporter naar
beneden zakt, en als de laadbak weer
naar beneden gaat, dan gaan de Flymo’s

Het werkt…
Inmiddels is de Flymotransporter volop
getest in de praktijk door de greenkeepers van De Wouwse Plantage. Het
werkt super. Het op- en aftillen van de
Gator is verleden tijd, het gaat sneller
en is veel minder belastend voor de
greenkeepers. Zo zie je maar dat er op
een verloren dag veel verlichting van
arbeid is ontdekt.
Als iemand wat meer informatie wil,
kan hij contact opnemen met Toon
Mulders, Mulders Constructie B.V.,
telefoon 06 51 01 25 32.

De steile bunkerranden moeten met de Flymo worden gemaaid. Toon Mulders bedacht een rek op een Gator waardoor de maaier niet meer getild
hoeft te worden.
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