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Hein van lersel

Man & Machine
John Deere 2653 op Burggolf Wijchen
Man & Machine Is een nieuwe rubriek ln Greenkeeper, waar we greenkeepers aan hel woord laten over machlnes. De bedoellog Is om in een Interview
samen de gebruiker of gebrulkers de machlne samen uit te kleden. Wal
maakt een machine nu goed , maar ook: waar presteert de machlne duidelijk
minder.

pleet overgestapt op zwavelvnJe diesel.
Schook: "Goed voor het m1l1eu én ook
onze gezondheld •.
De motorkap voorop geeft e1genh1k weinig problemen als het gaat om ZICht op

De sp1ts voor deze rubriek wordt afgebe-

best wel steil ZIJn omdat veel van het

de kooien. lansen: "Vroeger had je de

ten door de greenkeepers van Burggolf
de Berendonck . Marcel Brands, Enk

gewicht voonn z1t. En dat betekent op
een ste1le helling of talud toch bedui-

u1tgebouwde motorkap, dan was wel

W11lems, Marcel Schook en Paul Jansen -

dend meer stab1llteJt".

een ramp want d1e benam Je al het ZICht

Op miJn vraag of een motor achterop

mounts IS het verder nog belangnJk dat

onderhoudsman. Head greenkeeper Peter

JdntSSen IS Jammer genoeg afwezig.

Jacobsen Tri-Ktng met een hele brede

op de koo1en· . Voor het werk op de
n1et veel prett1ger werkt, dan heb Je

de 2653 3-Wlel aangedreven tS en geen

John Deere

gelUld en stank achter je, wordt we1n1g

V-snaren heeft.

Het onderwerp van ons gesprek IS de

Instemmend gereageerd Paul Jansen;

John Deere 2653A een 3·dellge tee-

" Het gaat er uttetndeliJk toch om het

De maa1er zou eventueel ook als falrway-

maaier d1e de Berendenek sinds 3 1aar 1n

maa1beeld". Maar meteen daarna: "Ik

maater mgezet kunnen worden, maar

gebru1k heeft Marcel School.: "De 2653

snap e1genli1k ook niet dat ze n1et een

moet het dan du1dell1k laten afweten

IS e1genll1k een tee-maa1er maar wiJ
gebruiken hem vooral als mountsmaa1er.

PIJPJe naar achter hebben gemaakt voor

tegen de 5-delige Ransomes Fa•rway

uitlaatgassen. Dat moet toch gemakkelijk

800, die natuurliJk veel meer capaciteit

te maken ZIJn" . N1et dat de mannen van
de Berendenek bang ZIJn voor de Uitlaat-

voor dat doel heeft
Voordat de Berendenek kon beschikken
over de 2653 werd het werk op de

De maa1er is daarvoor ook 1ngencht met
un1ts. De maa1er IS b1j Uitstek voor de
mounts diE' biJ ons op de Berendenek
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gassen, want ze ZIJn smds en•ge tijd com-
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mounts u1tgevoerd met een Ransomes
180 en met Flymo-(hand)maaiers.
Kooien
De 2653 1s voorzien van 8-mes koo1en
d1e worden gesteld v1a het ronsel naar
ondermespnnc1pe. Jansen: "Motoren ziJn
lastig te verwiJderen, er z1tten jammer
genoeg geen snelkoppelingen op als biJ
de Toro-mach1nes. Een ander punt van
kntlek betreft de moeilijk schoon te
maken van de mtddelste kooL De kooten
zijn onder een hoek geslepen wat m1ssch1en iets gevoeliger maakt, voor een
verdwaald steentje, maar waardoor ze
langer scherp blijven, we1mg Wrt)Vtng
ondervmden en makkelijk backlappen.
Over het backlappen IS de techneut van
de baan, Jansen, ook zeer te spreken:
"Instellen op stand l-2 op langzame
snelheld beg1nnen en dan langzaam
opvoeren· .
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