vakbeurs

Tekst en foto’s: Henk Beunk

Franse Sima met spannend
Tuin&Park-nieuws
De techniekbeurs Sima, die eind
februari in Parijs plaatsvond, geniet
in landbouwkringen een goede
De Workmax 800 D van JCB heeft standaard vierwielaandrijving en een
784 cc Yanmar dieselmotor. Het maximale laadvermogen van deze nieuwe Britse transporter is 600 kg, in de laadbak kan 400 kg.

naam. In groenvoorzieningskringen

Deze nieuwe Polaris haalt zijn elektrische aandrijfkracht uit een 48 volts
accupakket dat onder en achter de zitting zit, op de plek waar voorheen
de motor zat. Hiermee is 80 km te rijden. In de bak kan 226 kg.

is de naam bescheiden, maar dat wil
niet zeggen dat de beurs minder
interessant is. Tuin en Park Techniek
keek er rond en kwam thuis met
diverse nieuwtjes.

De Tre Emme MM 150 VR (hier in de kleuren van Merlo) heeft 113 kW (153 pk) aan motorvermogen.
Deze werktuigendrager met driepuntshef en aftakas aan de voorzijde is met zijn draaibare chauffeursstoel en de grote ruiten ook bijzonder geschikt voor het midscheeps monteren van een hydraulische
arm. Hier is dat de telescopische versie die met een klepelmaaier een reikwijdte heeft tot 10 meter uit
het hart van de machine. Dat is ruim 8,5 meter naast de banden.

Heel hoog lossen is het sterke punt van deze nieuwe frontmaaier van Kubota die gebaseerd is op de
F80. Het vermogen van de 1.500 cm3 viercilinder dieselmotor bedraagt 36 pk. De aandrijving is
hydrostatisch en de inhoud van de opvangbak maar liefst 900 liter.

Een achterklep van doek is aanzienlijk lichter
dan een versie van kunststof of metaal. Het
grote voordeel van zo’n minder zware klep is
volgens John Deere dat hij veel sneller open
en dicht kan, waardoor de tijd die verloren
gaat met het lossen van het ronde pak aanzienlijk terugloopt. De uurcapaciteit van de
oprolpers neemt daardoor toe.

Raboud brengt nu ook een boomsnijder op
de markt. Volgens de fabrikant kan deze
Xylocut 300 (met 20 ton kracht op het mes)
stammen aan tot een diameter van 330 mm.

De nieuwe 5400-serie van Massey Ferguson
kenmerkt zich vooral door het fraaie uiterlijk
(met name de motorkap). De vermogens
van de vier typen lopen van 82 tot 107 pk.
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Kubota kan de achteras van zijn trekkers affabriek voorzien van rupsbanden. De
bodemdruk (zeker met een werktuig in de
hef) kan daardoor teruglopen tot minder
dan de helft ten opzichte van een uitvoering
op brede banden. De kans om een kwetsbare bovengrond in tact te laten en/of op een
drassige grond bovenop te blijven neemt
daardoor flink toe.

Case IH haalde in de VS de naam Farmall al
eerder weer van stal en doet dat nu ook in
Europa met de nieuwe 55, 65 en 75. De
motorvermogens in pk komen met die typeaanduidingen overeen. Hij wordt gebouwd
in Turkije en is technisch grotendeels identiek aan de T4-serie van New Holland.

De nieuwe kleine McCormick X10 is afkomstig van het Koreaanse Daedong. De serie
loopt met negen modellen van 22 tot 91 pk.
De middelste versie X10-50 heeft 49 pk; dat
haalt hij uit een viercilinder met 2435 cm3
inhoud. McCormick geeft drie jaar garantie
op de X10-serie.

Handig om te trekken achter een transporter of een kleine tuintrekker, deze veegmachine van Cochet.
De aandrijving van beide borstels (rechtsvoor en centraal) is hydraulisch; de werkbreedte is 110 cm.
De 200 liter opvangbak van de City Clean kan tot 195 cm hoog lossen.
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