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Demo-Dagen Papendal'97
Van I tot etr met 11 septeDber wor-

Een optionele kooirol kan voor het aan-

drukken zorgen. Een snelwisselsysteem
zorgt voor het snel aan- en afkoppe en.

den de Landel{ke Demonstrauê
Dagen weer gehouden op Papendal.

Ook De Greênkeeper zal weer aanwezig zijn op deze Demo-Dagen.

De derde machine is dê flexrsprt, die in
een mobiele graafmachine kan worden

gehangen er wordt hydrallisch aangedreven, Doordat de Flexispit onafhanke-

Wil djn dil iaar te gast op dê stand

hjk van de krachtbron kan worden

van Pols Zuidlard. slandnummer 229.

bewogen ls hij zeer flexibel. Eventueel
kan de Flexispit onaíhankelijk van de
krachtbron worden bewogen. Eventueel
kan de Flexispit worden uitgerust met

Innovaties hii lmants

een hydraulische draaikop.

Landbouwmach nefabriek lmants BV ult
Reusel zal op Papendal een aantal nreu-

Meer informatie:

we machines voorstellen. AIs eêrste
wordt er een spitmachine met oí zonder

lmants BV, tel.: 0497 - 64 24 33

aa^gedreven harkol voorgeste'd voor de
montage aan een wiellader/kniklader oÍ

Husqvarna

hydraulische trekker van ieder willekeu-

Husqvarna presenteeÍt op Papendal een

rig merk. Hiervoor wordt een koppelstuk

nieuwe tweetakt-technologie met aan-

Husqvarna, standnr.

aan de machines gebouwd en wordt de

gepaste katalysator, die volgens de

tel.: 033 - 286 88 88

Meer infomatie:
1

56

spitmachine voorzien van de juiste

berichten de uitstoot van koolwaterstoÍ-

hydromotor. De werkbreedte van de

fen, stikstofoxiden en rookdeeltles ver-

spitmachines varieert tussen de 100 en

m ndert zonder afbreuk te doen aan de

120 cm, de werkdiepte kan variéren tus-

kracht en het lage brandstofverbruik van

'KWH' heeft de range Írontblazers als

sen 20 en 35 cm,

de huidige tweetaktmotoren.

aanbouwwerktuigen uiigebreid. op dit

De tweede machine die lmants BV intro-

Daarnaast presenteert Husqvarna de ket-

brazer te mo"teren op de meeste maài-

duceeÍ1. is een hydraulische groodfrees.

tingzaag 365, met een'aiÊinjectaon'-sys-

ers. AÍhankelijk van het type mdaier

Voortbordurend op het grondbewer-

teêm dat de lucht reinigt voordat het de

wordt de blazer mechanisch (PTO) of

luchtfilter bereikt. Daardoor hoeÍt het Íil-

hydraulisch aangedreven en met een

,KWH'

moment s het mogelijk een 'KWH' blad-

kingsprogramma van de Íirma lmants

is

deze írees ook geschikt om grond te

ter bij intensief en zwaar gebruik minder

hydraulische of mechanische uitblaasver-

bewerken tot een diepte van ongeveer

vaak te worden gereinigd en treedt min-

stelling.

'16

cm.

der motorslijtage op.

Speciaal voor de golfbaan ziln deze bla-

De

Í'ees

De kettingzaag 335 XPT is een zoge-

zers uitgerust met een terreinvolgend

sen, al dan niet zelÍreinigend, en zorgt

naamde tophendel, speciaal ontwikkeld

onderstel om het Íisico van beschadiging

voor een vlak Íreesbeeld zonder ruggen.

voor het werken in boom-toppen.

van de mat te voorkomen. De krachtige

,s

voorzien van extra veel mês-

luchtstroom kan zo worden afgesteld
dat deze optimaal zijn werk kan doen.
Voor de Sabo 1502, 1503 en 1510 is de
frontblazer voorz en van een hydromo-

tor. De blaze. gemonteerd op een Toro
Groundmaster 3000 maakt gebruik van
de aftakas. Belangrijk hierbil zijn de speciaal gevormde asymmetrische aan-

bouwarmen met snelkoppeling. Ook
voor Ransomes, làcobsen en ]ohn Deere
zijn aanbouwde en leverbaar. De n euwe

'KWH' zuigwagens zijn leverbaar in verschillende capaciteiten, Deze machines

worden ingezet voor bladzuigen. De
mach ne kan voorzien worden van een
hydraulische hoogte- en breêdte verstel

ling en slingermec hanisme van de zuigslang. Dit geheel kan worden bediend
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nooit kan veruui en. Groomen heeÍt veÊ

versnippeÍaars van onder andere

der de mogelrjkheid om in regenoverge-

Schliesing en grasmaaiers en algemene

steldê r chting te drdaien. ,, Het voordeel

onderhoudsmachines van Huxley,

hiervan is", aldus Molenaar ,,dat dit
minder stress veroorzaakt op de mat.

Wiedenmann en Komatsu.

Van het Engelse merk Proseeds brengt

Trots is Bert Groot van De Vor op de
niêuwe Gr€enstar van Huxleys. Het gaat

Voets een doorzaa mach ne op de

markt". Deze machine ls nmiddels

a

geleverd op Almeerderhout.

hier om een triplex greensmaaier met
meesturende kooien. Eventuee kan
deze mach ne ook uitgerust worden met

d.nn.v. loy-st ck bediening in de cabine,

zodat de machine door één persoon

De machine werkt met een spijkerrol dle

koo en voor de tee. Omwisselen s vol-

bedlend kan worden.

gaatjes prikt van ca, 4/5 cm. Na de spil-

gens Ben Groot erg snel te realrseren

kenol wordt er achtereenvo gens zaad

omdat gebru k gemaakt is van snel-

Meet informatie:

en dan zand opgebracht, Vervolgens

koppe In9en.

'KWH' Wervelwind, standnumrner 342

wordt het geheel in deze fde arbe ds-

Van de C[eenstar zijn nmidde

tel..0344 - 66 12 48

gang geborsteld. Een be angrijke nTachi

machines verkocht aan Sluispo der

s

a

2

ne voor Voets is de verticuteer/veeg-

machine van Redexim/Charterhouse.

Voets tra(toren

Deze machine kan in één arbeidsgang

Voets tractoren urt Boskoop/Hëzers-

vêrticuteren en vegen met een werk-

woude zal ook d t jaar weeÍ met een
aantal nouveauté's aanwezig zijn uit het

breedte van 1,90 m. In Nededand wordt

dsso'tin'enl van Hayler Beaver, Nev.

Goese Golf. De verticuteerunit is com-

Holland,

pleet los opgehangen ten opzichte van

C

harterhouse en Proseed,

deze machine ondermeeÍ ingezet op de

Naast de Greenstar brengt Huxleys ook
een Teesta'op de

er rnet 6-

of

-a.kt

De/e Lee-mdai-

1O-delige kooien heeft een

êxtreem laëg zwaártepunt en is dêaroÍn
zeker geschikt voor geaccidenteerd teÊ

rein. Door de open opbouw is de machine verder gemakkelijk te servicen.
Ook van Huxleys brengt De Vor een

trànsporïpr op de morkl.

!er gddl

hieÍ

om een op de Europese markt aangepaste transporter. Het oorspronk€lljke

model

is

ontwikke d door het

Amerikaanse bedrijf Chetech.
Op het gebred van tractoÍen brengt New

de veegwagens. Daardoor kan het ter-

Van het merk Kubola zijn dit jaar geen

Holland een 2-tal typen uit in zowel een

rein extra goed worden gevolgd.

grole intÍoducties le melden. Een belang-

versie. Uniek aan deze machines is de

Meer informatie:

toren zjn de extreem schone en stille

gepatent€erde Supersteer-techniek. Dit

Voets tractoren, standnummer 228

E-TVCS motoren. Volgens Bert Groot is

houdt in dat het centrum van de stuuras
zich iets verplaatst t jdens een draa

te.: 0T72 2T 50 00

rjk verkoooa.grmenl voor K-botê trac-

handgeschakelde- als een hydrostatische

Kubota de cnige lcverancier die een trac-

tor onder de 80 dBA kan leveren.

Hierdoor s een extreem korte draatcirkel
mogelijk. Niet absoluut nieuw maar vol-

De Vor Achterveld

Een belanqrilke machine voor de golÍ-

gens verkoopleider Molenaar nog steeds

De Vor zal dit jaar rnnovatres showen uit

baan

absoluut un ek is het groomer inter oc-

het brede pakket machines dat de

Het gaat hier om een mu ti-functionele

ker systeern op de handgreenmaaier van

imporieur uit Achterveld op de
Nederlandse ma'kt ve'tege-woo'digt.

machlne d e in te zetten is als

Hayter-Beaver. Dc essentie hiervan s een

groomer d e draait in de groeven van de

Het gaat hier onderrneer om de tractor-

teer/veegmachine of sec. áls veegmach -

voorrol. Voordeel hiervan is dat deze

merken Some, Fendt en Kubota, hout-

ne. Opt oneel is deze machine leverbaar

nr.
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de super 400 van Wiedenmann.

Klepelwals/"eegrnar lr |'e, als ve'licu-
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met een pendel-as waardoor de verticu-

dlcht, gesloten grasmat. Ook wordt de
waterhoeveelheid en -temperatuur in de

teer-unit de bodem nog betêÍ zal volgen.

Mêtpole w€erstation Hardi
Hardi-importeur Homburg machinehandel komt op de Demo-Dagen met het

bodem gemeten, op een diepte van 10

Van de Duitse Íabrikant Schliesing meldt
De Vor de houtversnippêraar met eên

MetDole weeBtation, eên weerstation

In het computeÍprogÍamma kunnen

fluisterschijf, Deze machine kan een
geluidsreductie opleveren van zo'n

met 12 sensoren die de weergegevens

alarmwaarden worden ingevoerd, bt-

elke 10 minuten meet en opslaat in de

voorbeeld door vorst, droogte, overma-

30%. Verder zou deze fluisterschijf

hoofdmodule.

extra veilig werken.

tige dauw en hoge windsnelheid. De
computer geeft daarbij een stgnaal af,

Meer informatie:

Íoon.

De Vor Achterveld, standnummer 218
tel.: 0342 - 45 95 41

De Hardi Metpole kan de weersinforma-

en 30 cm.

desgewenst ook via een mobiele tele-

tie ook doorzenden naar het cïubhurs.
Deze

wordl eventueel aangevuld met

3 Europese Primeurs bij T.E.F.
Keijsers heeft de Europese primeur in de

de weersvewachting voor de komende

wereldwijde presentatie van het gepa-

geven op een scherm,

dagen, voor iedereen zichtbaar weerge.

tenteerde Amerikaanse 'Pro Mow reelmower slAteem'. Kooimaaiers die door

Meet informatie:

een getrokken Írame worden geduwd

Homburg Machinehandel
tel.: 058 - 257 15 55

waardoor ze niet kunnen 'opwippen'.
Daardoor dus minder zwaar en goedkoper kunnen zijn.
Leverbaar in werkbreedte van 120 cm

cebeco zaden

tot bijna 4 meter. Maaikooien met 5, 6
of 7 messen. Capaciteit tot 2 ha. per uur.

Cebeco Zaden brengt dit jaar een t\ivee-

tal nieuwe producten voor golfbanen op
de markt. Het betreft een roughmengsel

In het programma aanbouwwerktuigen

voor Honda- en Mio Honda Z-wielige

Na drie metingen berekent ze het

en een struisgrasrês voor de greens.

trekkers brengt Keijsers een nieuwe kle-

gemiddelde en zendt dit automatisch

Het eerste betreft profesional Green

pelmaaier. De lMesserli infraroodstralers

radiografisch door naar een ontvanger.

Bevier met 450/o Quarro schapegras.

met een gasverbruik van amper 'l cent

Deze stuurt de informatie door naar de

Der m2 werden voorzien van zwenk-

computer. Ook aan de ontvanger is eên
regenmeter gekoppêld. Hierdoor wordt

wielen waardooÍ ze nog handiger zin in
de onkruidbeíriidin9.

de neerslag zowel bij de Metpole als bij
de ontvanger gemeten. De Metpole

Meer informatie:

meet de buitentempêratuur in ên bovên
De verdamping

wordt ber+

Voor proíessioneel grasveldmanagement is een serie mengsels ontwikkeld
in verschlllende samenstellingen. Het
betreífen graszaadmengsels voor de
professionele gebruiker. Momenteêl is
Professional Green Bevier het traagst

Keijsers T.E.F. Nederland 8.V,,

de

standnummer 3444

kend door de computer aan de hand

tel.: 0478 - 50 23 00

van de zonnestraling, windsnelheid,

Daardoor blijft het gras ook korter in

temperatuur en luchtvochtigheid.

vergelijking tot andere mengsels. Een

Uitgangspunt is dê verdamping uit een

traag groeiend mengsel is uitermate
geschikt voor de Roughs. Bevier vormt

9.s.6.

groeiende mengsel in Nederland.

minder massa en is zeer íijnbladig. Dit
betekent minder onderhoud op de
roughs. Het mengsel is zeer donketgroen van kleur, en heeÍt een goede
resistentie tegen rooddraad,
Denos, nieuw struisgras op de Rassenlijst.
Bii gewoon struisgras is kort

tot zeer

kort Írequent maaien noodzakelijk. Het
nieuwe Denso vormt een zeer dichte
zode, deze zorgt ervoor dat een dichte
en sterke grasmat ontstaat. Het is mlddengroen van kleur en heeft een groot
hêrstellingsvermogen, Denso
geschikt voor greens.

E
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Naast deze nieuwe producïen heeft
Cebeco Zaden een uitgebreid pakket dat

geschikt

is

voor tees, fairways ên greens.

Jacobsen

Motracl/an der Lienden Groentechni€k
introduceert 2 nieuwe machines van het

Meer informatie:

merk Jacobsen. namelijk een 3-delge

cebe(o 7aden, tel.: 073 - 518 85 55

elektrische greenmaaler en een vijÍvou-

dige Íairwaymaaier.

Gebf. Smits BV
Een van de belangr lkste nieuwe producten van Gebr. Smits BV is het waterbê-

sparende, computer-gestuurde ET beregeningssysteem van Rain Bird.
Op de 27-holes Openbare Golfbaan
Bru^s.-rr. is het eeÍste Rain Bird be'egeningssysteem in Nederland geïnstalleerd.

Dit bestaal uit een computergestuurd
decodersysteem, met daarop aangêslo-

ten een weerstatton,
Een Eï aangestuurd irrigat esysteem stelt

de beregeningsduur dagelijks zo in dat
de beregening in millimeters gelijk is aan
de verdamping minus de eventuele
besparingen op de regenval gedurende
de voorgaande 24 uur, Dit resulteert in

de praktijk in vaak enorme besparingen

De lacobsen Greensking Electric heeít

en naar achteren worden verplaatst,

op de gebruikte hoeveelheid water en

volgens de leverancier vele voordelen

waarmee de grasuitworp wordt veranderd.

energie. ledere nacht wordt immers alleen

ten opzichte van de greenmaaiers met

die hoeveelheid op de baan gebracht die

een verbrandingsmotor. Allereerst is er

de voorgaande dag

het lage geluidsniveau, dat zowel voor

135 een 'Flash Attach'-systeem.

golfers als voor greenkeepers aange-

Hlerdoor kan, door middel van het ver-

De ET-waarde of verdamping wordt

naam is. Verder zorgt het elektfisch sys-

wijderen van één pen, de maaieenheid

berekend aan de hand van continue

teem ervoor, dat er geen hydraulisch

worden gedemonteerd. De LF-135

weermetingen over perioden van

circuit nodig

voorzien van een 35 pk Kubota Turbo

24

uJr

is

verdampt.

is.

Evenals de Greensking V heeÍt de LF-

is

dieselmotor en is standaard voorzien

Gemeren worden de windsnel-

heid, relatieve vocht gheld, temperatuur,

De Greensking Elêctric is voorzien van

van vierwielaandrijving. De werkbreedte

zonnestÍaling en regenval. Het begin en

het'Flash Attach'-systeem. Hierdoor

bedraagt 254 cm.

het einde van deze periode van 24 uur

kunnen de maai-eenheden snel en zon-

instelbaar en wordt op 20.00 of

rs

2l ,00

der gebruik te maken van gereedschap

worden. De machine heeft

uur 's avonds ingesteld, vlak voordat de

venrvisseld

beregening begint.

een maaisnelheid van 6 km/u en een

Meer infoÍmatie:
lvotrac/van der L enden
tel.: 030 - 220 36

11

transport snelheid van 13 km/u. De
De berekende waarde wordt ook per

werkbreedte van deze machine is 157 cm.

Big slabs

24 uur voor de aanvang van de beregening doorgegeven aan de beregenings-

LF- 135 turbo

De drie graszodenkwekers die samen

computer, en het beregeningsprogram-

lacobsen ntroduceerde deze Íairway-

ma wordt zodanig ingesteld dat precres

maaier op de jaarlijkse golfshow in

hun schouders gezet hebben onder het
fenomeen Big 5labs, presenterên zich
ook dit jaar weer op een gezamenlijke

de waterverliezen hersteld worden. Het

Amerika. Deze machine

weerstation wordt direct aangesloten op

maaien van fairways met veel ondulaties.

stand. Het gaat hier om de bedrijven

de Master 3 cornputerbesturing. Dit kan

De kooien voorzien van 9 messen, vol-

Binnenhoí, Bos Graszoden en Kuypers

met een directe verb nding of via een

gen de contouren dankzij de klelne roF

Graszoden.

tot

is ideaal

voor het

aÍstand en de breedte van de maai-een-

Kuypers Graszoden zal op de beurs de

een kilometer of meer-

heid, namelijk 55 cm.

fibre slab gaan tonen. Het gaat hieÍ om

Meer informatie:

De snlafsteling geschiedt tÍaploos door

het ingezonden bericht borg staat voor

Gebr. Smils BeÍegeningstechn ek BV

middel van een draaiknop. Een speciale

extra stabiliteit en hardheid door toe-

tel.: 040 - 253 25 39

graskeerplaat kan eenvoudig naar voren

voeging van een kunststof vezel.

plaatselljke modem voor aÍstanden

een experimentele graszode die volgens

nr.2, lsg?
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bediening van het sperdifferentieel, een
zwaardere beschermrngsbeugel over de
maaieenheden en bredere draagarmen

De'Cycle and Soa[.' .nogel j<he;d gee''
\amen mel de 'Flo Mdnager' oe moge-

opg€ ever0,

lijkheid hell ngen en slecht doorregende
gebieden te laten doorregenen.

Naast deze nieuwe 1902 neemt Roberine

een golÍbaanoverzicht; waarmee n één

Daarnaast heeÍt het programma ook nog

ook de rest van her uirgeoreide pro-

oogopslag de beregeningsactiviteiten van

9Íamma mee naar standnumrner 223.

maxrmaal 3 golfcourses wordt overzien.

Meer infarmatie:
De vezel, ongeveer de dikte van een

Roberine BV, tel.: 053 - 483 83 83

mensenhaar, wordt in lengtes van zo'n
3 à 4 crn met een centrifuge door een
zandbed gemixêd. ,,Centrifugeren is de

Onder voorbehoud zal de Storm Watch
van Rain Bird worden getoond, waarmee een bliksern tot op een afstand van

Aquaco

loe automatisch alle elektrische verbin-

Aquaco zal aanwezig zijn op Papendal
op stand 255, onder andere met her

de omgeving worden verbroken.

enige manier van mixen ", aldus Frank
Kuypers. ,,Bij alle andere methodên
zoals bijvoorbeeld frezen treedt meteen

3

ontmenging op".

computerbesturingsprogramma van Rain
Bifd. Dit programma draait onder wn-

Vooral op spo.tvelden is a veer ervaring
opgedaan met deze methode. Ook op

dows '95 en bevat onder meer een virtuee weerstat on, een kostencalculator

gras-tennrsbanen zoals b

j het

Hêineken

tennrstoernooi in Rosmalen is met veel
ent6ousiasre oo de metl^ode gereageerd.

Woordvoerder Frdnk Kuypers van
Kuypers Graszoden ziet voora voor
gebruik op tees een interessante marKr

op komen voor fibre slabs of fibre
DIOCKS.

waarmee water- en energ e kosten kunnen worden berekend voor elke berege-

km

kan worden gedetecteerd, waar-

d ngen van de besluringsapparatuur met

De Rolcart van de Duitse firma PeÍrot

is

een apparaat voor het semi-automatisch
beregenen van grote grasoppervlakten
Daarnaa5t zijn voor het vêststellen van

nrngscyclus. Het programma-onderdeel

de bodemvochtigheid diverse meetmiddelen beschikbaar, waardoor de optima-

'Rain Bucket' berekent de eÍÍectieve

le beregeningsrnomenten- en hoeveel-

regenval gebaseerd op de inílltrattesnel-

heden kunnen worden bepaald.

heid en opnamecapaciteit van de
bodem. De 'Flo-manager' stemt de door
het sy5leem gevraagde cdpd( itert af op

Versch llende bodemvochtighe dsmeters

het aanwezige pompstation, opdat de
aanwezige pompen altijd eÍÍiciènt wor-

zulien worden gedemonstrêerd.

Meer informatie:
Aquaco BV, tel.: 0481 - 31 71 77

den 9eplaatst.

Roberine BV
Tijdens de Demo-Dagen zal voor het
eerst de nieuwe Rob€rine 1902 aan een

groot publiek getoond worden. Deze
vijÍde ige volhydraulische kooimaaier,
l'eL paradcoaardje uit de Robcrine-st"l,
heeít een maai-breedte van 345 crrr err
is de opvolger van de bekende 1900. De
belangrijkste wijziging betreft de motor
Ner dls de qrote Roberine cirkelmaaiers,

de 1 503 en de 1 51 0. s de 1902 nu uitgerust met een krachtige 1905 ml
Peugpol dtesel.notor rnet eer nomirddl
vermogen van 70 pk (48 ktÁ/). Dlt vermogen is teruggebracht naar 43 pk om
e€n langere levensduur, lager brandstof-

verbruik en een lager geluidsniveau van
de motor te bewerkstelligen.
De in de praktijk opgedane ervarlngen

vormen voor Robe|ne de uitgangspunten om te kijken welke lechnologische

er eÍgolomisctse verbeleringen doorqcvoerd kunnen worden Voor de 1902
heeÍt dat onder andere een grotere gashendel, beveiliging van oververhitting
d.m.v. een geluidssignaal, een betere

nr. 2, 1s9?

GIEENKEEPER

E

pen zijn complete en compacte units

met een pompcapaciteit van 61 tot

Abemec

1.700 liter zuurstof verrijkt water per

Abemec Groentechniek, leverancier van

1

beregeningsinstallaties komt op de beurs

met de beregeningshaspels van het

minuut. De compressoren onder water
betrefÍen de Sub-Triton, de Airflo en de

merk lrtec. Deze vallen onder andere op

Triton.

door de directe aandrijving door middel
van turbine en tandkrans, een systeem

Deze vormen van beluchting zorgen

dat een minimaal drukverlies geeft. De

ervoor dat de zuurstoÍtoevoer in de vij-

diameter van de slangen begint bij 50 en

ver optimaal is. Hierdoor is het water fris

loopt op

tot

en helder, worden onaangename lucht-

140 mm bij slanglengtes

jes vermeden en hoeft het vilverwater

van 100 tot 600 mêter,
duurt jaren en is praktisch onzichtbaar

niet te worden uitgebaggerd. De banen

voor de buitenwereld.

die hun beregeningswater uit de vijvêr

Vijvers ontvangen deze voedingsstoffen

op de baan verkrijgen, zijn door de

vanuit drie bronnen: vanuit de modder-

Otterbine producten zeker van een

laag en dood vegetatie materiaal, over

goede kwaliteit.

de in de omgeving afvloeiend oppervlakte water, en via drainage en instromend

Verkoopleider bijVan den Brand, de

water. Algen hebben een levensduur

heer Kupper: ,,Vervuiling van het beregeningswater leidt op den duur tot ver-

van twee weken, als de lagen aÍsterven

zakken zij raar de

boder

van de v jve'.

stopping van de beregenings-installatie.

en gaan ze fungeren als een onderwater

Zeker banen die vee last hebben van

compost aag. Dit is de ooÍsprong van

vetmos hebben baat bij goed nanage-

een overmarg gehalte van voedingsstof-

ment van het beregeningswater, en

NaaÍ de beregeningshapsels komt

fen in de vijver. Hierdoor ontstaat nog

natuurlijk moet het water in de vijvers

Abemec met een uitgebrèide serie bere-

meer algengroei, gaat slib zich vormen,

ook helder zijn",

geningspompen, ondergrondse berege-

en kri.jgt het water een te laag zuurstof-

ning en overig toebehoren voor de beregening van golfbênen.

gehalte en bovendien een vervelende

Meer informatie:

stank.

Van den Brand Beregeningíechniek,

Meer informatie:

Deze zaken hebben weer tot gevolg dat

tel.: 0165 - 31 33 50
Abemec BV, tel.: 0413 - 38 29

1

1

de eífectiviteit van een pompinsiallatie

wordt beinvloed, en dat de kwalitêit van

ïurÍ

het beregeningswatêr achteruitgaat.

Turf Tlck uit Harmelen heeft een nieuw

van den Brahd beregeningstechniek

Bovendien is het geheel geen fraai

transpoftvoertuig ontwlkkeld. de zoge-

Van dên Brand komt op Papendal met

gezicht voor de spelers.

naamde Kameel, die voor het eerst te

onder andere de Otterbine fontein/
beluchter, ter ondersteuning van de
kwaliteit van vijverwater op de golfbaan.

Tick Products BV

zien zal zijn tijdens de Demo-Dagen.

Om deze problemen te voorkomen moet
het wateÍ belucht worden. Dat kan op
drie manieren: allereerst kan er gewerkt

Normaal beschikt de natuur over een

worden met een fontein die naast her

eigen schoonmaak-systeem om de kwa-

functionele aspecl ook zorgt voor een

liteit van het water ln tact te houden,

fraai aangezicht. Voor omgevingen waar
een Íontein niet gewenst is, is er een

door zowel aërobische en anaërobische
bacteriën die voedlngsstoffen in de vilver

krachtige compressor die onder water

afbreken en consumeren,

geplaatst wordt, of een compressor aan

Deze aërobische bacteriën kunnen alleen

de waterkant.

functioneren als er voldoende zuurstof

De collectie van Otlerbine heeft al deze

in het water aanwezig is. Aërobische

vormen in haar collectie. Zo zijn er vele

bacteriën houden de aanwas van voe-

fonteinen beschikbaar, als de Instant

dingsstoffen in aantal bij totdat zitzo
talrijk geworden zljn dat zÍ de in de vij-

Fountain, de Tri-star en de Sunburst.

ver aanwezige zuursto' hebben opgein een anaërobische leefomgeving waar-

bouwd lichtsysteem, bijvoorbeeld het
Fountain-Glo Ligl'ting System, eer fo'rLeir met belicht.ng dai de vilver tot diep

De Kameel is een speciale uitvoering van

door een veel langzarnere decompositie
waarde gaat plaatsvinden. Dit procês

in de nacht een prachtig aangezicht
geeÍt. De drijvende mechanische pom-

palletheÍtruck, waarvan er veel in

consumeerd. Hierna verandert de vijver

!r,2,1397

Ook zijn er fonteinen met een inge

de alom bekende hand- en/oí eleciro
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gebruik zijn. Het gebruik van de bekende producten beperkt zich tot gladde,
verharde terreinen vanwege de kleine
draágwieltjes. De Kameel echter, heeft
aan het eind van de vorken een zeer
eenvoudige constructie die het mogelijk
maakt zonodig losse, grotere wielen in

te steken waardoor de pallet aan zowel
de voorzijde als aan de achterzijdê

gesteund wordt door volumewielen
Deze geringe aanpassing maakt de alom
bekende palletheÍtruck nu ook buiten
bruikbaar, Uiteraard beperkt het gebruik
zich nret tor pal,ets alleen. Ook conlai-

neB en andere accessoires welke voor

heftruck bekend zijn, zijn toepasbaar.
De Kameel is toepasbaar bij vrijwel alle

'kleine sjouwers'.
Meer informatie:
Turf ïick Pfoducts, tel.: 030 - 666 13 48
kan worde'r om bijvoorbeeld drairagesleuven te vullen.

Redêxim BV

Nimos

De nieuwe cabine voor Nimos transpoÍ-

Op Papendal wordt de nieuwe generatie

Nimos zal de Demo-Dagen gebruiken

teurs Micro-Trac en Mi-Nitrac met veÊ

verti-drains geinLroduceerd door de staf

voor de introductie van een aantal nov -

warming, ruitenwisserÀproeier en deu-

van Redexim. De verr -drains zien

teiten, waaronder de Nimos Eco-2000

ren, maken dê transporters tevens

allêreêrst al heel ander uit dan hun voor-

veegmachine voor diverse doelgroepen.

geschikt om met 1 000-1 500 kg laadvermogen en êxtra hydrauliek pompen etc.

gangers, meer gestroomlijnd. Ze zijn

in de winterperiode ingezet te worden

afbreuk is gedaan aan de robuustheid

et

tevens lichter en sneller, onder dat er

voor bijvoorbeeld strooien, vegen, etc.

en lange levensduur waar de verti-drain

ook

Íaam mee heeft verworven.

is

er de totaal vernieuwde onkruid-

borstel Porter Euro ll van Nimos. met de

De nieuwe machines verrichten volgens

motortechniek van VW die volgens de

de pÍoducent tot 707o meer werk.

leverancier voldoet aan alle wettelijke

milieu normên en emissie-eisen. Als luxe

Meer informatie:

extra is er een koelkast ingebouwd, voor

Redêxim BV, tel.: 030 - 962 01 96

Deze veegmachine heêft een weÍk-

lunch of frisdranken.

breedte van ca, 200 cm, en een hydrau-

Ook het borstelconcept is aangepast, Zo

Maigro BV

lische aandrijving.
De nieuwe Nimos Kipper is een kleine

Maigro BV is dit raar voor het eerst ver-

kipwagen met een laadvermogen van

tegenwoordigd op de D€mo-Dagen te

ca. 1000 kg. Als extra op de totale kip-

Papendal. Het pÍogramma bevat een

perserie van Drost machine is er een

aantal producten van Wulíf, zoals de

spoorvolgend systeem ontwikkeld, waar-

Wulfí 2000, een multifunctionele machi-

bij de kipper in bochten altijd exact de

ne. Als basisuitvoering is op de

trekker blijft volgen.

2000 een 5-voudige kooimaaierunit

Wulff

gemonteerd. Om tot een zo economisch
lager toerenlal, dus minimaal wegsprin-

mogelijke inzetbaarheid te komen in alle
jaargetijden is de Wulff 2000 geschrkt

gend materiaal. De Borstelarm heeft een

om andere werktuigen aan te kunnen

'knik-cilindeí zodat kort, met name ver

drijven, bijvoorbeeld de fontcirkelmaaier,

voor of naast de machine kan worden

de onkruidborstel, de klepelmaaier etc.

zijn er bi.jvoorbeeld borstels met eên

geborsteld.

ook

is er een serie

Wulff-grasveegma-

chines met werkbreedten van 1,20m,

er

1,80- m. Ale rodellen

jn

Meer informatie:

1,50'r'r

De vernieuwde bezandêr GBZ-2000 van

Drost Machines BV, standnummer 219

uitgevoerd met 2 borstels, pendelend

heeÍt een dwarsafuoerband, die gebruikt

tel.:0317 - 61 90 17

invoermechanisme, aandrijÍkettingen in

E
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uitgereikt, De inzendingen worden
beoordeeld door een deskundige en

dit grotendeels gebeurt met de in de
natuur voorkomende grond blijít een

onafhankelijke jury onder leiding van de

natuurlijke uitstraling gewaarborgd.

heer J. Franssen. vootzitter van de L.C.

Tevens levert dit product een aanzienlij-

en burgemeester van Zwolle. Enigê voor-

ke financiële besparing op in vergelijking

waarde voor deelname aan de competi-

met traditionele methoden zoals beron

tie is dat het nieuwe product of diênst
wordt getoond op de Demo-Dagen.

en asfalt.

Vorig jaar was het bedriif Turf Tick BV
met de Big Slabs dê gelukkige winnaar.

5cotG

Dil jaar ziin er wederom 3 inzendingen

wezig zijn onder standnummeÍ 274. Op

door de jury qenomineerd:

deze stand zullen onder andere de

Scotts zal dit jaar samen met haar distri-

buteur Heigo op de Demo-Dagen aan-

Sierablen mestíoffen te zien zijn, waar-

4

taktmotor GX22 en GX31,

onder de nieuwe Sierablen Flora. Deze

Honda Nederland BV

kunnen bi.jvoorbeeld worden toegepast

Deze motoren hebben een smeersys-

bij de aanplant van bomen, hêesters en
perkplantên en in bloem- en planten-

teem dat het mogelijk mêakt de motor
te kant€len, en zelfs helemaal rond te
draaien over zowel de x-, y- als z-as. De

bakken.

Brj de

standplaatsverbetering

motoÍ is nauwelijks a/vaarder dan een

van bomen wordt de Sierablen Flora toe
gepast om voor langeÍe periode te voor-

vergelijkbare 2-taktmotor. Eelangrijk
voor met de hand gedragen tuingereed-

worden volgens het bericht van Scotts

schap. De motor kan dankzij de klop-

kleptechniek met een hoog toerental
van maximaal 10.000 omwentelingen
per minuut draaien en ontwikkelt daarbij
een vermogen dat op het niveau ligt van
een vergeli.ikbare z-takt.

zien in voedingsstoffen. In de praktijk
zetfs werkingsduren van het product
waargenomên van ongeveer 2 jaar, Bij

een ondergrondse toepassing ligt de
gemiddelde omgevingstemp€ratuur van
de meststof gemiddeld namelijk veel
lager waardoor een product langer

werkt. Door de lange werkingsduur
Tension:Pack (de gÍoene wand)
gáuidsschermsysteem

dient alleen nog de watervoorziening in
de gaten te worden gehouden en hoeft

Dit is een gaasverbinding waarbij specia-

niet herbemest te worden,

oliebad, etc. Tevens zijn deze machines

le verbindingsstukken ervoor zorgen dat

om te bouwen naar verticuteermachines.

met een minimum aan materiaal een

Meer informatie:

momentvaste en stilve constructie ontstaat die als basis voor een geluids-

Scotts Europe BV, tel.: 045 - 560 91 70

scherm kan dienen. Deze ontstane con-

tel.: 0481 - 36 41

Van Bucher zijn er de 1-assige motormaaiers van 5 Vm 13 pk de nieuwe Elite

Heigo Nederland BV,
1

1

6 en 7, die een hydrostatische aandrij-

structie wordt bekleedt met ingekweêk-

ving hebben. Ook de Bucher 2-assige

te kokosmatten met biivoorbeeld hede-

werktuigdragers, cirkelmaaiers en

ra. De kokosmatten worden op een spe-

Pols

onkruidbezems zijn te bewonderen op

ciale wijze aan het gaas bevestigd en

Ransomes

de stand van Maigro. Van het merk Scag

ook een bevloeiingssyíeem maakt deel

Op stand 229 presenteert Pols onder

uit van dit totaalconceot.

andere de nieuwe Ransomes-machines,
zoals een nieuw model van de reeds

TerÍazyme (grondverfi arding) voor
eên milieuvrlendelilke aanl€g van
wandel- en Ílêtspaden
Terazymê is een in Amerika ontlvikkeld

bekende vijfdelige kooimaaier type 3500
DX MKll, die op een aantal punten is

plantaardig enzym dat dêzelfde eigenschappen bezit als het enzym dat voor-

toepassing van nieuwe technieken min-

komt in het soeeksel van teÍmieten.
Door toevoeging van dit enzym aan de

Veranderingen zijn doorgevoerd aan

bodem is het mogelijk op een milieu-

laatsysteem, transmissiessteem, en maaisysteem.

Ti.jdens de Demo-Dagen zal wederom de

vriendelÍke manier en op een eenvoudi'
ge en goedkope wijze wandel- en fiets-

Richard Huberts InnovatiePriis worden

paden aan te leggen. Gezien het feit dat

microschakelaars teruggebracht.

is er een

complete serie cirkelmaaiers in

zelfrijdende uitvoering en walk-behind
machines. Tenslotte is er een
hakselaar/versnipperaarcombinatie

van

Chip in diverse uitvoeringen.
Meer informatie:
Maigro BV, stand 217
tel.:0184 - 65 31 64

Richard Huberts Innovatieprijs 1íXl7

nr. ?, 1007

Zuidland

aangepast voor onderhoud tegen lagere

koíen, gebruiksvriendelijker en door
der gevoelig voor storingen.

onder andeÍe het remsysteem, luchtin-

om de duurzaamheid van de

machine te vergÍoten is het aantal

GBEHIFEPER
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De nieuwe oroíessionele cirkelmaaier

meerdere malen wordt afgesneden en

zal tijdens Demo-Dagen Papendal dê

2T323 is uitgevoerd met een 23 Kubota

uiteindelijk in het gras wordt geblazen,

dieselmotor, wordt hydrostatisch aange-

Verder zijn de maaidekken voorzien van

nieuwe Koro Fieltopmaker worden
geintroduceerd door Pols. Dit is een

dreven en kan moeiteloos om zijn as

snelveRtellingen zodat de maaihoogte

nauwkeurig werkende combinatie-

draaien. Het gemaaide gras wordt door

kan worden aangepast voor de rough,

machine voor het onderhoud en groot-

een geluidsarrm uniek borstelsysteem in

semi-rough en driving range.

onderhoud van grassportvelden.

de opvangbak aígevoerd, waardoor
zowel lang als nat gras kan worden

Twee jaar na de introductie van de revo-

De werkzaamheden die onder andêre

lutionaire elektrische greênmaaier komt

verricht kunnen worden zijn: rollen-culti-

opgevangen zonder verstoppingen.

Ransomes met een nieuw model E-Plex.

vatorbewerken, frezen en maaif rezen.

Het legen van de 400 liter opvangbak

De nieuwe E-Plex ll is op een aantal pun-

Ook kan een viltlaag of complete gras-

gebeurt volledig hyoraLlisch en

ten verbeterd ten aanzien van de

zode aígeÍreesd en afgevoerd worden.

gebruiksvriendelijkheid en capaciteit. Het

Het doelvan de Koro Fieldtopmaker is

is

te

bedienen vanaÍ de bestuurders zitplaats.

rl-systeern

is

aangepast met een con-

kostenbesparing door

nie JWe

werkwijze

De AR 250 rough en semi-rough maaier

stante snelheidsÍegeling waarbij de

en werksystemen en kwaliteitsverbete-

heeft de farrway 250 als uitgangsbas;s.

maaisnelheid bij stijgende en aflopende

De AR 250 heeft een totale maaibreedte

greens gelijk blijft.

ring van sportvêlden door middelvan
cultuur- en bespelingstechnische proble-

van 2,5 m, en is uitgevoerd met vijÍ 56

Standaard wordt de E-Plex ll geleverd

men, ook tijdens het speelseizoen.

cm. smalle cirkelmaaidekken volledig

met een snel uitwisselbare accu-set
Meer informatie:

zwevend opgehangen voor de bodemvolging. De maaidekken zijn volgens het

Koro

mulching principe, waarbij het gras

Aansluitend op de Koro Recyclingdresser

E
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Pols Zuidland, stand 229
tel.: 0181 - 45 '1 8 44
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n Heybroek Nie
Actuele nieuwspogino voor de totole golfbronche
Jean Heybroek en IMS sluiten
partnership voor distributie van
PESCI en MAXILIFT autokranen

Golfclub "Oude Maas" te Rhoon
kiest voor TORO

IMS Nederland BV, gevestigd t€ Raamsdonksyeer, is reeds jaren
verantwoordelijk voor de distributie in de Benelux van Pêsci en
Maxilift autolaadkranen, beide ltaliaanse fabrikanten. Om beter
aan wensen met betr€kking tot autolaadkranen van de doelgroepen groenvoorziening, gemeenten en infrastructurclc aannernerij
gehoor te kunnen gcvcn, hebben Jean Heybroek en IMS een partnership geslotên, Dit betekent dat Jean Heybroek landelijk de verkoop aan haar bestaande doelgroepen zal gaan verzorgen, in
samcnwerking met het bestaande dealernetwerk. 'l'cvens zrrllen
door de vcstiging in Houten periodieke keuringen van autolaadkranen uitgevoerd gaan wordcn, alsmede opbouw en reparatie.
Dit nieuwe keuringsstation, dat voldoet aan de RAVSGS richtlijnen, zal met ingang van I oktober 1997 operationccl zijn.

Het leveringsprogramma van
Maxilift bestaat uit, al dan niet
vollcdig hydraulisch uítgevoerd,
enkelkn ikkcnclc autolaadkranen.
Er is keuze uit negen basismodellen, variërend van 0,8 ton x mctcr
lol cn met 4,0 ton x meter.

llet Ieveringsprogral.nrna van
Pesci loopt in hefvermogen van
2,.5 ton x 2 neter op tot 92,5 ton
x meter en onlvat dc volgende
series:

.

Een n.ieune generaÍie autolaadkranen met een grotere rei.kwiidte, lager eigen gewk:hl en
voorzien vsn het unieke Power-

Opvallendc kcnmerken zijn de
gunstige velhoudingcn "cigen
gewichí prestatie" alsnede dc
gcri nge benodigde inbouwruinrte.

Met de Maxilift autolaadkranen
kan een passende opkrssing
gcboden worden aan ondernenringen en inslellingen die hun
werknemers een hulpmiddel ter
beschikking moeten stellen om aan
de eisen van de Arbo-wetgeving

te kunncn voldocn.

SB-serie

.

Plus kniehevelsysteent op cle
hooJil en-/of kn.ikurm v.ror een
guns I i I e r p re.r tal iec u r v e.

SP(E)-serie
E en g ene ra tíe auto laa dkranen
met eën korte knikann, bttitengewoon geschikt nor het werken ,net zware lasten binnen
beperkte ruimtes.

Demo-Dagen op Papendal
Jean Heybroek B.V. zal op de

Demo-Dagen haar leveringspakket toncn op twee stands, te
weten 215 en 302. De onderhoudsappaÍatuur voor clc grasmat
zoals het totale pakket machines
Toro voor particulier en professioneel gebruik, (inclusief apparatuur voor golfcourse ondcr-

houd), Amazone en fanaka zullen
op stand 2 | 5 worden geroond. De
afdeling Groen en Milieu kunl u
op stand 315 bezichtigen. Op
Papendal zal er van Toro een
nieuwe 3-dcligc machine getoond
worden, die op een hoge maaikwaliteit en productiviteit hoog in
het vaandel staat.

Afgelopen juli heeft golfbaan
"Oude Maas" een aantal ToÍo
onderhoudslnachines voor de
golfbaan in gebruik genomen.
Hct leveringspakket omvat de
Toro Grccnmaaier 1000, twee
stuks Toro Greenmaaicr 3200-D,
de 7-delige fairwaymaaiers Reelmaster 6700-D en een Groundsmaster 32-5-D voor de roughs.
Na een uitgebreide periode van
oriëntatie werd besloten het oude
machinepark definitief te vervangen. Volgens dc hcrcn De Bode
en Roedolf van de ''Oude Maas''
is er uitgebreid gekeken naar alle
mcrken, waarbij gebruiksgemak,
service, onclcrhoudskosten op de
langere temrijD, maaikwaliteit en
last but not least de keuze Van de
hcren greenkeepers belangrijke
thctoren tcr bcoordeling waren.
De heer M. Roedolf vcrtclde, dat
de keuze-bepaling een unieke
gebeurtenis was, daar de greenkeepers uitcintlelijk de doorslaggevende stern in de proccdure
hadden. Alle betrokkenen hebben
unaniem de voorkeur voor Toro
uitgesprokcn. De goede relatie
tussen golibaan en de firtna Van
den Berg te Pijnacker, service-

dcalcr voor Jean Heybrtlek BV
voor de nerken Toro, Amazone

en Tanaka, heeft hierbij een
belangnlke rol gcspccld. De Toro
machines zijn geleverd via Van den
Berg Pijnacker, die de komende
jaren ook voor tle service en het
onderhoud zal zorgdragcn.
Jean Heybroek BV en Van den
Berg Pijnacker rvensen de goll'club "Oudc Maas" veel maaiplezier toe.

SUN Open
Het Sun Open is achter de rug.
De winnaar is bekend in de vorm
van Stluivcr. Hij speelde een magnifieke wedstdjd met een spannende slotronde, een Open waardig. Maar wat hebben de greenkeepers van clc Hilversumsche en
alle andele golfclubs, die het
mede mogelijk hebben gemaakt
ook tlit Open weer tot een succes
te maken, er niet allemaal voor
gedaan? Een bijzonder goede
prestatie is geleverd waarvoor
onze wclgemecnclc complimenten. De baan lag el zeer mooi bij.
De weergoden waren de spelers
en bezockers op de slotdag zondag gunstig gestcmd. Op naar

volgend jaar!
Succes heren greenkeepers,

jeon heybroek bv
lmpoílêuÍ \13n moch nes voor
srcen . Orê^cl- ên Íêhqlngíêchniêk
Poslbus 228. 3990 GA Houlên
Ier : ('31) O3O - ó3o4óll

Íd:

(+31)030 ó394ó55

BIG-SLABS
Ëig
-. -'.:l'i-'

voor meer informotie
Noord-Nederlond
LJUCCn UrOS (,IOSZOOen

Brrrnenhof B.V.

Kweekbedriif en kcrntoor:

Steenhopen-eg 3, Drourven.
Postbus 42, 9530 AA Borger

Tel. 0599"564447
Fox 0599 5ó4900
Midden-Nederlond
Gruszodcn B.V.
Kruisseliseweg 45
3BBB NV Nieuw Milligen
Bos

Iel 0577

456555
Fax 0577 - 45ó433

Zuid-Nederlond
Kuypers Groszoden B.V.
Hooqhoutsewegl B

5074 NA Biezenmortel

Tel. 013 - 5l I l2óó
Fox Ol3 - 51 14480

Steeds voker goot de professionele greenkeeper over op het

gebruik von Big-Slobs, grote groszoden met een breedte von
één meter en een lengte tot mox. zestig meter. Met eenvoudige
hulpmiddelen is het nu mogeliik om in een recordtiid een foirwoy
met zoden te beleggen zonder rugklochten! Bovendien goot het
veel sneller woordoor u minder monuren kwiit bent en u meer
kunt doen. ls het ook voor u interessont om deze nieuwe
methode eens uit ie oroberen? U zult versteld stoqn vqn de
eenvoud en het gemok von het systeem.
BIG SLABS, een Nederlqndse uitvinding

-

tot 80% minder nqden

- minder uitdroging von de grqsmot
- mqkkeliiker re vervoeren
- minder monuren doo. sneller leggen
- stqbielere ligging
- betere hergroei
- minder rugklochten
- beter eindresultoqt

Jean Heybroek en IMS slulten part-

groepen zal gaan verzorgen, In samen-

ner:hip voor distributie van
MAXILIFT autolaadkranen

werking met het bestaande dealernet-

PowerPlus kniehevelsysteem op de

hoofd en-/of knikarm voor een gunstiger

Jean Heybroek is importeur van machi-

werk. Tevens zullen door de vestiging in
Houten periodieke keuringen van auto-

nes voor gÍoen-, grond-, milieu- en

laadkranen uitgevoerd gaan worden,

-SP(E)-serie

reiniginstechniek. Enkele bekende mer-

alsmede oobouw en re0aratie, Dit nieu-

Een generatie autolaadkranen met een

ken voor onderhoud van groenvoozie-

we keuringsíation, dat voldoet aan de

korte knikarm, buitengewoon geschikt

ningen zoals ïoro, Agria, Amazone en

RAI/SGS richtlijnen, zal met ingang van

voor het werken met zware

.Jensen worden via een landelijk dealer-

1

netwerk gedistribueerd. Voor de afdeling grondtechniek is het dealership van

PESCI

en

oktober 1997 operationeel zijn.

gewicht en voorzien van het unieke

prestatiecurve.

laÍen bin-

nen beperkte ruimtes,

Het leveringsprogrêmma van Maxilift

ïjdens de Demo-Dagen op Papendal zal

Ditch Witch, machines voor infrastructurele werken zoals horizontaal gestuurde

bestaat uit, al dan niet volledig hydrau-

op stand 215 een gedeelte van het

lisch uitgevoerd, enkelknikkende auto-

boormachines, toonaangevend.

laadkranen. Er is keuze uit negen basis-

autolaadkranenprogramma worden
getoond,

Vloeronderhoudsmachines voor industriêle toepassingen van het merk

modellen, variërend van 0.8 ton x meter
tot en met 4,0 ton x meter. Opvallende

bent, het Heybroek-programma van

PowerBoss vormen de afdeling reinr
gingstechniek. Service, onderdelenvoor-

kenmerken zijn de gunstige verhoudingen 'eigen gewichu prestatie' alsmede

ziening, opleidingen en keuringen zorgen integraal voor de toegevoegde

de geringe benodigde inbouwruimte.

Meer infomatie:
Jean Heybroek BV

waarde van alle verkoopactiviteiten

Met de Maxilift autolaadkranen kan een
passende oplossing geboden worden

IMS Nederland BV, gevestigd te

aan ondeÍnemingen en instellingen die

Raamsdonkveer, is reeds jaren verant-

hun werknemers een hulpmiddel ter

woordelijk voor de distributie in de
Benelux van Pesci en Maxilift autolaad-

eisen van de Arbo-wetgeving te kunnen

kranen, beide ltalíaanse Íabrikanten. Om
beter aan wensen met betÍekking tot
autolaadkranen van de doelgroepen
groenvoorziening, gemeenten en infrast-

Daarnaast natuurlík zoals u gewend

Toro, Agria, Amazone, Jenz, etc.

tel.: 030 - 639 46

íand 215 en 302

11

beschikking moeten stellen om aan de
voldoen.

Louis Nagel
Louis Nagel presenteert op Papendal het
complete John Deere programma.

Het Ievêringsprogramma van Pesci loopt

Allereerst

in hefvermogen van 2,5 ton x 2meter

is er op stand 222 en 223 de
gezamenlijke presentatie van

ructurele aannemerij gehoor te kunnen

op tot 92,5 ton x meter en omvat de

Louis Nagel en Roberine met de beide

geven, hebben Jean Heybroek en lMs

volgende series:

pÍogramma's John Deere en Roberine.

een partnership gesloten.

-5E-serie

Beide merken staan nu dus ook zicht-

Dit betekend dat Jean Heybroek landelijk

Een nieuwe generatie autolaadkranen

de verkooo aan haar bestaande doel-

met een grotere reikwijdte, lager eigen

baar naast elkaar. Daarnaast worden er
weer een groot aantal nieuwe machines

nr. 2,
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gepresenteerd, die het programma nog

breder maken.
Na de F725 frontmaaier is er nu ook een

uiterst wendbare en compacte dieseluitvoering. De 2 cilinder dieselmotor levert
20,5

PK en heeÍt een zeer hoog koppel.
De F735 is naast een '122 cm. maaiwerk

leverbaar met een nieuw 153 cm, dek,

voor de grotere oppervlakten. Voor
gemakkeljk onderhoud of om de benodigde ruimte op een aanhanger te
beperken, is het maaiwerk 90" draaibaar.
Hydrostatische aandrijving, volhydraulische besturing, een sper-diíÍerentieel en
een hydrarli:ch hefsysteeÍr op het maaiwerk behoren onder andere tot de uitgebreide standaard-uitrusting.
Root Zone Injektor
In navolg ng van de Aercore presenteert
Loujs Nagel dê lohn Deere Rote Zone

Injektor

RZI

700. Dit

is een

tractorge-

monteerde waterinjekteur, die zowel de
bodem belucht als effectief onkruld en
schadelijk bodemleven kan bestrijden,

Onder hoge druk (345 bar) injekteert de
RZI

700 water (en eventueel chemica-

liên) tot een diepte van 15 cm. verschif

lende nozzles zijn leverbaar voor een
breed toepassingsbereik.
De.John Deere Turf Gator is reeds eerder

oÍí cieel geïntroduceerd. Deze machrre

wordt aangedreven door een 10 PK sterke benzinemotor. Deze slaat têlkent
wanneer u de gaspedaal loslaat af,

Lozeman tuinma€hines

maximaal 150 bar. D€ hogedrukreiniger

waarna u weer op een start kunt reke-

Lozeman tuinmachines komt onder

nen bij de eerstvolgende aanraking van

andere met de Play Green frontmaaiers

is uitgerust met een snelaanloopsysteem, zodat de motor ook bij gebruik

hêt pedaal. Een systeem zoals in een

van Gianni Ferrari, die om te bouwen

van verlengkabe oÍ kabelhaspel op toe-

golf-cart. In het semiproïessionele seg-

zijn tot een veegmachine met zijborstel,

ren komt.

ment voegt John Deere de nieuwe 355D

Handig voor terrêinonderhoud waarbij

De nieuwe Stihl 088 zaag heeft een

toe. Een 16

2 cilinder vloeistoÍ
gekoeld met hydrostatische z j-aandrij-

ner

6,3 kW motor. die ervoor zorgt dat het

ving. Dit nieuwe model vorrnt samen

stoffilter.

PK diesel,

zonde' gereedschao het grasf lteÍ

n de vangbak kan verwisselen voor een

maxima e koppel al bij relatieÍ lage toe-

rentallen wordt geleverd. Een lchtgewacht vliegwiel met schoepen zorgt voor

met de 41 5 en de 455 het keuzê-programma voor de veeleisende (sêmirpro-

Meer informatie:

fessional.

Lozeman Tuinmachines

tersystee.n ./orgt voor lange reinigingsin-

tel.:0481 - 37 14 23

tervallen.

een hoge koelluchtdoozet, het luchtfil-

Meer informatie:
De motorzeis Stihl F5 80 is gebaseerd op

Louis Nagel, stand 222

lel.: 024 - 371 66 00

stihl

proÍessionele techniek, kan wildgroei

Stihl heeít op de Demo-Dagen de nieun ger RE 160 K. Deze is
we

aan en weegt 5 kilogram. lvlet deze

voorzlen van nieuwe axiale 3-plunjer

garniluur, ook velden gemaaid worden.

"oged'ukre

Dr,2, 199?

motorTe s kunnen, door naverart srij-

pomp met diamantgeslepen, massief

De heggesnoeiers HL 75 K en HL 75 zijn

keramische plunjers voor een lange

een kruising van een heggeschaar met

levensduur en levert een werkdruk van

een motorzeis. Vooral voor hoge heggen

GREMEEPER
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met een werkbreedte van 4.5 m. Deze
z.H.E. Tuin en Parkmachines

maaier is uitgerust met 9 Tnessen en

Z.H.E. Tuin en Parkmachines uit

heeft een zeer hoge werksnelheid.

Heyningen zal op de Demo-Dagen het .zoals directeLr Pasman het

Jitdrukt-

A-TEAM introduceren. Het qaat hier om
een club exclusieve Antonio Carraro
dealers. die al'emaal

h:n

eigen speciali-

teiten meebrengen op het gebied van

Het belangrijkste productnieuws van
Anton o Carraro is de nieuwe Supertrac
7700 HTM. Het gaat hier om een multrf

unctionele werktuigendrager, waar

zowel voor- als achter werktuigen
gehangen kunnen worden. Als er 0ber-

het everen, construeren en aanpassen

haupt nog gesproken kan worden van

van werktuigen voor de multi-

voor of achter, want het complete

functionele werktuigendragers van

bedieningsconsole van de machine kan

Anton o Carraro,

snel omgedraaid worden zodat de

De volgende 12 dealers zijn uitgekozen

De Stoop Waarland, Groenleer Goes,

machine in 2 richtinqen kan werken.
De gupertrac 7700 HTM is uitgerust met
ee.r l'yd'ostatisch-mecralische I ràn)mis-

Kluitmans TilbuÍ9, Teeuwen Zuilichem,

sie en heeÍt CË-toelating voor gebruik

van den Berg Pilnacker, William Kuster

op de openbare weg.

al: exclusief Anton o Carraro dealer.

Heythuysen, Gerard Bonenkamp
De Meern, Buitenhuis & Drost Goor,

Meer informatie:

t St. Janspolder, Weterings's
Gravenzande en van Dam n

Z, H-E.

Tuin- en Parkmachines
te\,: 0168 - 46 74 67

Sm

Opheusden.
Z.H.E. directeur Pasman noemt deze

komen ze in aanmerking, want de Stihl

groep bedrijven heel trots het A-team,

Hl 75 K en de HL 75 kunnen hoogtes van

omdat deze bedrijven allemaal hun

meerdere meters bereiken zonder dat de
gebruiker zijn positie op de grond hoeft

eigen specialiteiten en doelgroepen heb-

te verlaten. Het gebruik van beide mes-

verschillende specialismes voor alle leden

kanten levert daarbij een tijdw nst op.

vdn hel A-team beschikbaar z'jn.

ben. Het idee achter de opzet is dat de

/o's

bijvoorbeeld Wiedenmann-importeur
Meer infarmatie:

Gerard Bonenkamp de vaste leverancrer

Andreas Stihl NV,tel.: 030 - 241 04 60

voor een nieuwe 3-deks cirkelrnaaier

tr

GBEEMEEPER

nr. 2, 1997

