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Bij de foto’s
[1] De schijvenbalk met vier slagmessen maait
125 cm breed. Bovenop de buitenste messen
zitten schoepen om maaisel naar achteren
te werken.
[2] De stuurboom is ook naar opzij verstelbaar.
Starten kan elektrisch. Onder zit nog een
trekhaak en bovenop een grote werklamp.

Kort en Krachtig
Robuuste eenasser met rustig lopende
schijvenbalkmaaier.

Technische gegevens
Motor
Vermogen
Aandrijving
Rijsnelheid
Werkbreedte
Maait
Totaalgewicht
Prijs

viertakt Briggs & Stratton, I/C
8,5 kW (11,5 pk)
Hydrostaat
10 km/h
125 cm
tot 4 cm diameter
180 kg
4.250 euro excl. btw
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Rustig maaien met Dakr Panter schijvenbalk
Profiel
Rein Drost uit Echteld heeft de Tsjechische
Dakr Panter eenasser naar Nederland
gehaald. De FD-3 is niet zomaar een goedkope machine uit het oosten. Speciaal is
de schijvenbalkmaaier die er aan past. Ten
opzichte van een vingerbalk geeft dit werktuig minder onderhoudskosten en trillingen.

Wat valt op?
De eenasser is robuust gemaakt. Voorop de

eenasser zit een schijvenbalk met vier slagmessen. Het maaiprincipe is hetzelfde als
dat van een schijvenbalkmaaier voor in de
landbouw. Dit maait rustig.

Uitvoering
Een B&S van 11,5 pk zorgt voor de aandrijving van de hydrostaat. Die geeft genoeg
power om de schijvenbalk ook in hoog gras,
ruigte en opslag in te zetten. Schoepjes op
de buitenste slagmessen werken gemaaid

materiaal naar achteren. Zo is er geen last
van proppen. De machine maait erg rustig,
is ook de ervaring van Kees van Schaik van
het Facilitair bedrijf van Wageningen
Universiteit die de machine op proef had.
Dit komt doordat de motor op vier rubbers
staat die trillingen opvangen, maar bovenal
doordat er nu geen trillingen zijn van het
excentriek van een vingerbalkmaaier. De
bediening is eenvoudig met hendels. De
stuurboom is zowel in hoogte als naar opzij

verstelbaar. Gemakkelijk is het elektrisch
starten: sleutel omdraaien en hij loopt.

Wat valt tegen?
De machine is een beetje blokkig gebouwd;
ziet er Oost-Europees uit, niet echt modern.
Zo zijn kabels van de hendels op de stuurboom niet netjes weggewerkt. Het geluid
van de motor had iets minder gemogen. Je
hoort hem overigens nu wel goed werken
waardoor je snelheid terug kunt nemen.

Wat levert het op?
Naast de mooie werking van de schijvenbalk
is er nog een groot voordeel: geld. De totale
combi kost nog geen 5.000 euro en dat is
meer dan de helft minder dan een ander
merk hydrostaat. Ten opzichte van een
vingerbalk zijn er ook minder onderhoudskosten. Zo had Kees van Schaik vorig jaar
1.500 euro onderhoudskosten aan mesjes en
cubjes. Met de schijvenbalk verwacht hij
deze kosten tot tweederde terug te brengen.

