Hein van Ierse!

Vorig jaar stond in deze rubriek Man & machine een verhaal over de Core-harvester van Ransomes. Een
machine die inmiddels al op een fors aantal banen met succes ingezet wordt om de pluggen van een holle
pennen beluchting op te ruimen. Niet alleen in Engeland op het Ransomes hoofdkantoor is nagedacht over
een proppenruimer, ook John Deere is met een machine op de proppen gekomen.

Enthousiast
Dt aa1 t1chters van deze ed•t1e van Man
& machme ZIJn AnJan van Alphen en

Gerard van der Werf van de Oosterhoutse
golfclub ZIJ WISten m•J september 2001 al
heel trots te vertellen dat ze de eerst
Turfcollector 125 gekocht hadden
Een mach1ne d1e volgens hun zeggen
alles 1n z•ch heeft om een absoluut succes
teworden
Als 1k Gerard e•nd maart 2002 spreek IS
de Turfcollector mm•ddels een week Uitgeleverd en heeft h•J al 30 uur op de teller staan Gerard van der Werf denkt dat
hiJ met de turfcollector het proppen oprapen m1n1maal eens zo snel kan doen als
vroeger Daarmee zou de machme tn
orca twee jaar terugverdiend ZIJn
Geniaal in eenvoud
Terug naar de m 1cn1n ~ ant daar gaat
d1t verhaal over De TC 125 tS e1genhJk
n1ets anders dan een kle1ne hydrau•·sche

aangedreven veegmach me met de mogeI:Jkhe•d om hoog te lossen Als concept 1s
de machme daarmee absoluut met n1euw
en dat pretenderen de mannen van John
Deere ook n1et GertJan Lansmk ·oe TC
12 5 1s een absoluut eenvoud1ge mach me
met een verblutfend eenvoud1ge werkmg
Het en1ge opmerkeliJk aan de 125 ts het
fe1t dat de mach1ne u1t het spoor van de
tractor gezet kan worden en daarmee
noo1t over de proppen hoeft te riJden. Je
kunt de mach1ne met een knop weer
terug 1n het spoor van de tractor tre~
ken·
Oprapen
Het hlrt an de TC 125 wordt gevormd
door een hydraulische aangedreven
bezem d1e de pluggen 1n een grote kunststof bak werpt De agre~siv1te1t van deze
bezem woro: bepaald door een 1nstelbare
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mass1eve rol dte de dtepte van het vegen
bepaald. Lans1nk: 'Onze eerste demonstratte met de mach1ne was '" de stromende regen op de Oosterhoutse De
pluggen dte Je dan moet oprapen ZIJn
zwaar door het water en dan zul Je de
bezem wat agressoever 1nstellen
AfhankeliJk van de grondslag zul Je verder
de tostellingen van de bezem veranderen •
Voordelen - nadelen
Als Je beperkte ervanng van de TC 125
afzet tegen de toch wat langere ervanng
van de Ransomes Core-harvester dan z1jn
er wellochteen aantal zaken op temerken Een belangnJk voordeel van het John
Deere concept is de comb1natoe met een
compact-tractor Noet tedereen beschokt
over een ut1lity vehtcle
Over verscholtn effectivotelt durl ok moethjk te oordelen Daarvoor zou Je betde
mach1nes onder gelijke (weers)omstandtgheden hun kunstje moeten laten doen
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en dan een vergeliJking maken
Wat Je biJ de John Deere wel eens z1et IS
dat er b•J kle•ne onregelmaugheden 111 de
green plekJeS worden overgeslagen Een
aanvutlende bewerkmg met een sleepnet
IS met altiJd te vermtJden, dunkt mtJ
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Al met al hjkt de TC 125 z•ch op de
maken voor een wonderschone toekomst
tn greenkeepend Nederland Geholpen
door een relat1ef tnteressante aanschafpnJs van nog geen 10 000 euro en een
goed bastsconcept kan succes n1et uitbliJven. Waarmee maar weer bewezen
wordt n1euwe bezems vegen echt
schoner'
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