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Demo Groen
Proberen in Brussel
Op 1 en 2 oktober is er weer de vakbeurs Demo Groen in het Osseghem Park van Brussel, nabij het Plutonium.
Naast de tuin- en parkmachines bekijken en proberen, kun je ook infosessies volgen over alternatieve
onkruidbestrijding en onderhoud van kunstgrasvelden.

D

e tweejaarlijkse Belgische
‘Papendal’ Demo Groen,
georganiseerd door de vereniging
van Belgische importeurs Fedagrim, vindt
dit jaar voor de tiende keer plaats. De eerste
versie was al in 1984 in St. Niklaas. Echter
van 1999 tot 2006 fuseerde de beurs met
Omnigarden en Europlantshow. In 2006 was
het weer de Fedagrim die een buitenbeurs
met demonstraties nieuw leven inblies.
Kwamen er naar de vorige editie 2.800 gerichte
vakbezoekers, nu verwacht de Fedagrim vier

duizend bezoekers. Je zult er alleen pro
fessionele machines zien voor groenbeheer,
onkruidbestrijding en stadsreiniging die je
ook echt kunt uitproberen. Ook is er een
Eco-point parcours langs omgevings
vriendelijke machines (lage emissiewaarden,
brandstofverbruik en geluidshinder) en kun
je gratis infosessies volgen over onkruid
bestrijding, risico-analyse en onderhoud
van kunstgrasvelden.

Fabrikant Heylens uit het Belgische Ternat
presenteert de Lama met de nieuwste Weed-it.
Dit is een zelfrijdende spuit die speciaal gemaakt
is voor de Weed-it. Deze machine heeft een
geïntegreerde watertank van 170 liter, ruime op- en
afstap en korte wendbare bouw. Eerder vermeldden we dat de fabrikant gestopt was met de
productie, maar dit is niet waar. Er stond een
knikgestuurde versie op de planning, de Lama II,
met hef waaraan meer werktuigen zouden
kunnen. Met deze versie is de fabrikant gestopt.

Stihl presenteert elektrische heggenscharen.
Technisch zijn ze overigens niet nieuw, het zijn
de Viking machines. De Stihl Holding besloot
namelijk vorig jaar deze om te toveren tot een
Stihl. Er is onder meer de HLE 71. Dit is een
600 watt heggensnoeier van 254 cm lang met een
125 graden trapsgewijs verstelbare mesbalk van
50 cm. Hij weeg 5,9 kg en kost circa 385 euro
exclusief btw. Ook is er nu een gewone professionele
elektrische heggenschaar van Stihl. Deze HSE 81
heeft een 650 watt motor en weegt zo’n 4,5 kg.
De handgreep is draaibaar met vijf standen. Er
zijn zwaardlengtes van 50, 60 en 70 cm. De prijs
is zo’n 250 euro exclusief btw.

Wat waar wanneer
De vakbeurs Demo Groen is woensdag
1 en donderdag 2 oktober open van
10.00 tot 17.00 uur. Het vindt plaats in
het Park van Laken te Brussel, oftewel
het Osseghem Park bij het Plutonium
bouwwerk. Parkeren is gratis en ook de
toegang is gratis voor alle professionals
op vertoon van een ingevulde uitnodigings
kaart. Voor meer informatie kun je
terecht op www.demogroen.be.

De Herder machines kun je in Brussel zien bij
Pivabo. Deze importeur uit Kortrijk heeft vanaf
1 augustus de import overgenomen van Vandaele.
De verdeling in België zal, zoals van de andere
Pivabo merken, gebeuren via een lokaal dealernetwerk. Herder werd al zo’n twintig jaar vertegenwoordigd in België door Hilaire Van der Haeghe.
In het begin ging het goed, later vielen de
verkoopcijfers tegen. De laatste jaren deed
Vandaele de import. Om de verkoop van Herder
machines nieuwe leven in te blazen is de import
overgedaan naar Pivabo die ook contacten heeft
met de Ecology Group, waaronder Herder valt,
door de import van Votex Whirlwind.
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