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Demopark imponeert
Op voorhand leek de Demopark in
Eisenach imposant te worden en dat
werd de beurs ook. Er kwamen maar
liefst 36.000 bezoekers naar de 408
standhouders die op 25 hectare hun
nieuwste machines presenteerden.
Hierbij voerden gemakkelijkere
bediening via elektronica, elektrische
aandrijving en veiligheid de
boventoon.

Bij MTM waren ze grond aan het zuigen met een speciale multizuiger. Dit is om bomen te verplanten
waaronder kabels en leidingen liggen. Met een pneumatische spade maken ze de grond los en met de
zuigmachine kun je de bovenlaag voorzichtig wegzuigen. Zo hoef je niet met minigravers aan de gang
die kabels kunnen beschadigen. Er kan 900 liter grond in de aluminium bak. Aandrijving gebeurt via
een 10 pk Honda. De prijs is 8.990 euro.

Radiografische taludmaaiers zijn er al langer.
Lynex lanceerde nu een heel grote met een
100 pk Cat motor, een 140 pk Cat is optioneel.
De Deense fabrikant heeft deze speciaal
voor Amerika gemaakt, waar grote taluds
zijn te maaien. Om steile hellingen tot 45
graden te kunnen maaien, kan de machine
50 cm op en neer. Dit geeft een laag zwaarte
punt met een minimale bodemvrijheid van
5 cm. In de driepuntshef kan zowel voor als
achter 500 kg. Hier past elk werktuig aan.
Een mechanische aftakas drijft de maaier
aan. Zo kun je tot 4,5 meter breed klepelen.
De prijs is circa 80.000 euro inclusief de
klepelmaaiers.
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Op een draaiplateau pronkte bij Lozeman
de nieuwe Yanmar GK200 compacttrekker.
Dit is de opvolger van de KE160. Ook komt
er een GK160 die de KE140 vervangt. De
KE200 blijft. Nieuw is een inschakelbare 4wd.
Ook staat het hele bestuurdersplatform nu
op silent blocks. Dit voorkomt trillingen. Hij
heeft de standaard 8/4 transmissie. Onder
het stuur zit een omkeer. Ook ligt er een
schonere driecilinder Yanmar dieselmotor
in van 14 kW (19 pk). De spoorbreedte is
verstelbaar. Op het spatbord is plek voor
je mobiel en aan de zijkant is plaats voor
een jerrycan. De GK200 kost 12.250 euro.
De GK160 met 15 pk kost 11.000 euro.

Op de stand van Kalinke stond een nieuwe
kunstgrasbeluchter van GKB. De Aerator is
er nu ook met een breedte van 1,5 meter. Hij
gooit al het rubber bovenop. Dit kan door
twee rollen die elkaar aandrijven, waarbij één
rol iets harder draait. Hierdoor wordt al het
rubber uit het kunstgras gelicht. Door losse
elementen volgt het werktuig de trekker.
Een veld is tussen een halfuur en een uur
belucht. Prijs is 7.950 euro.

Nieuw van Schliesing is de 175 MX. Dit is een kleine getrokken versnipperaar op snelverkeeronderstel die net geen 750 kg weegt. Je mag hem daarom met
normaalrijbewijs B vervoeren. Hij heeft een 15,4 kW (21 pk) driecilinder Kubota motor en kan hout aan tot 16 cm diameter. De invoerwalsen zijn 24 cm breed.
De introductieprijs is 25.000 euro, meldt importeur De Vor Achterveld.

Opvallend bij Kärcher op de stand waren
grote zwarte werktuigdragers. Die komen
van Belos. Kärcher heeft namelijk deze
Zweedse fabrikant overgenomen. De grote
Belos TransGiant presenteerde Kärcher als
een Kärcher Professional MIC84 en 45.

Multicar presenteerde een smalspoortrans
porter: de Tremo T. Die is 130 cm breed en
kan dus over fietspaden rijden. Hij kan
60 km/h en mag totaal tot 3,5 ton beladen
worden. Onder de motorkap ligt een 75 kW
(102 pk) VW turbodiesel met partikelfilter
die voldoet aan de Euro 5-normen. Stan
daard is kiphydrauliek en elektrohydrauliek
voor diverse werktuigen. Zo kan er een
sneeuwschuif voorop en een zoutstrooier
achterop de kipbak.

Naast machines met een nieuw logo van
TS Industries, door het samengaan van TS
en Saelen, introduceerde TS ook een echt
nieuwe machine: een stobbenfrees met extra
veiligheid. Laat je je handen los van de
bediening van de SF450S met aftakasaan
drijving, dan gaat de machine omhoog en
komt er hydraulisch een kap over de frees
kop. Deze draait namelijk door, door de
aftakas. Ook oude stobbenfrezen zijn ermee
te rusten voor circa 1.000 euro. De SF450S
met 50 cm telescooparm kost 12.000 euro.
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