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John Deere

Sneller, preciezer, schoner
In een verzengende hitte in Benidorm introduceerde John Deere in juni
voor de Europese pers zijn naar eigen zeggen grootste productlancering
voor golfbanen ooit. Sneller, preciezer en schoner zijn de kernwoorden.

D

e golfbaan in Benidorm stak mooi
groen af tegen de dorre, droge,
bruine omgeving. Dit vergt regel
matig beregenen. Deze 18 holes baan ver
bruikt elke dag 4.000 kuub water. Maal 0,50
euro is dit 2.000 euro per dag. Met water
management is er dus wat te verdienen.
John Deere toonde nieuwe precisie in aan
sturing van de sprinklers. Dit kan op afstand
via de pc, gsm en internet. Ook gekoppeld
aan weerstations. Nieuw zijn vijf sprinklers
die kleiner zijn dan de oude. Deze hebben
een straal van 5 tot 22 meter. De prijs is van
17 tot 83 euro.

Het nieuws bij de machines betrof voorna
melijk de aandrijving. De hybride-aandrij
ving op de 2500E driedelige kooimaaier die
John Deere in 2005 lanceerde, slaat blijkbaar
aan. John Deere heeft nu meer maaiers
ermee uitgerust: namelijk drie vijfdelige
fairwaymaaiers en een handgreenmaaier.
Daaronder is ook de eerste driewielige fair
waymaaier. De machineprimeurs verklapten
we overigens al in het maartnummer,
nu nog wat details.

De 8000 E-Cut driewielige fairwaymaaier heeft een hybride aandrijving en
is door het ene achterwiel erg wendbaar. Door de elektrische kooiaandrijving
is er geen olielekkage. De motor draait op laag toerental. Dit geeft 2 dB(A)
minder geluid en tot 12 procent brandstofbesparing, weet de fabrikant.

Ook is er een nieuwe vijfdelige cirkelmaaier
met bodemvolgende maaideks: de 8800.
Hierbij is de maaihoogte snel in te stellen
van 2,5 tot 10 cm in stappen van 0,6 cm.
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Speciaal aan de nieuwe QA maaikooien (Quick Adjust) is dat je de maaihoogte van één zijde snel kunt instellen met een accuboormachine. Beide
zijden van de achterrollen zijn met elkaar verbonden via een spindel. Via
stelknoppen is de afstelling van het ondermes naar de kooi aan te passen.

De 220 E-cut hybride handgreenmaaier heeft
een getrokken pendelende kooi. De motor
drijft, naast de dynamo, de achterwals aan.
De opvangbak rust op het chassis.

De HD200 Selectspray is zonder gereedschap
op een ProGator transporter op te bouwen.
Handig is een optionele vultank voor spuitmiddelen die je tot heuphoogte kunt laten zakken.
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