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De Groene Sector blijft
verrassen
Saté, hamburgers, vleeshapjes en cola trekken begin januari heel Nederland naar De Groene Sector in
Hardenberg. Deze vakbeurs, een soort nieuwjaarsreceptie, vond al voor de tiende keer plaats. Naast handjes
schudden bevat de beurs ook steeds meer machineprimeurs.
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e Groene Sector in Hardenberg
heeft al jaren zijn plaats veroverd
als tuin- en parkmachinebeurs.
Had de beurs tien jaar geleden nog vooral
een regionaal karakter, nu rijden hoveniers
en groenvoorzieners uit heel Nederland de
lange weg naar Hardenberg. Dit jaar trok de
beurs 17.639 vakbezoekers. Misschien komt
het succes alleen door het concept met gratis
eten en drinken en kleine stands zodat je in
een dag gemakkelijk alles af kunt lopen. En

anders heeft het grote bezoekersaantal wel
te maken met het tijdstip, want begin januari
is het nog rustig met het werk. Zeker de
afgelopen editie, toen het zo’n 10 graden
vroor. Door het succes tonen ook de importeurs steeds vaker hun primeurs voor het
eerst in Hardenberg. Zo ook dit jaar.
Importeur Gems bijvoorbeeld lanceerde de
Avant 700-serie voor het eerst aan het grote
publiek. Vanmac presenteerde zich als nieuwe
importeur en Etesia maaiers stonden voor

het eerst bij importeur O. de Leeuw uit
Hattem. Verder is er weer een versnipperaarmerk bij in Nederland. Kocken Tuinmachines
uit Westerbeek lanceerde namelijk de Engelse
Timberwolf machines. Ondanks dat het
woord recessie regelmatig in het nieuws is,
was de stemming voor 2009 voorzichtig
positief bij de importeurs. Velen hebben net
zoveel of iets meer machines bij de fabrikant
besteld als vorig jaar.

Niet nieuw als machine, wel lange tijd in
Nederland niet gezien, is het merk Dennis.
Importeur Verschoor Groentechniek uit
Almkerk heeft dit Engelse merk nu in het
programma. Naast de golfbaan ziet Verschoor
ook kansen bij de hovenier. Het is namelijk
een multifunctionele machine. Er is gemak
kelijk een andere cassette in te plaatsen
waardoor je hem kunt omtoveren van kooi
maaier in een beluchter, borstel, roller of
verticuteerder met opvang. De basismachine
kost 5.500 euro.

Matracom introduceerde een nieuwe zware
bladzuiger van Cramer. De LS 9000 is zelf
rijdend en volledig hydraulisch aangedreven.
Door onder meer een betere vorm van de
turbo geeft de blazer minder trillingen en
ook minder lawaai, weet de fabrikant. Die
moet het geluid met 75 procent hebben terug
gebracht. Bij 2.800 toeren van de Honda
6,6 kW motor, driekwart van het maximum,
is het geluidsniveau 97 dBa. De machine
heeft een grote 450 liter opvangzak en weegt
95 kg. De prijs is 4.000 euro, voor 700 euro
heb je er een degelijke sulky (zitstoel) bij.

Stierman uit Zutphen pakte uit met een
stand vol met gereedschap van onder meer
Felco, Fiskars, ARS (drie maten snoeischaren)
en nieuwe Metabo elektrische heggenschaar
die lichter en stiller is. Nieuw van Oregon is
een bosmaaierkop die ook goed op verhar
dingen is in te zetten. De kop heeft een
stalen tip en twee of vier stukken TechniBlade draad die je snel kunt invoeren. Dit
snijdraad heeft een nylon binnenkern en
een harde kunststof gekartelde buitenkern.
Hiermee zijn ook goed bramen te maaien,
weet de importeur. Een vierdraadsmaaikop
kost 52 euro, een tweedraadskop 36 euro.
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Bij Gems uit Willemstad pronkte een Avant
750 op de stand, een nieuw topmodel. Deze
kniklader kan maximaal 1.400 kg tillen en
weegt zelf 1.700 kg. Onder de motorkap ligt
een 36 kW (49 pk) Kubota diesel. Type 750
heeft een hydrostaat met twee groepen
waarmee je maximaal 25 km/h kunt rijden,
type 745 heeft één groep en kan maximaal 15
km/h. Voor werktuigen is 70 l/min externe
hydrauliek beschikbaar. Dit is genoeg voor
bijvoorbeeld een hydraulische maaiarm. Er
zijn drie cabines beschikbaar, van eenvoudig
dakje tot een luxe met airco. De prijs is vanaf
32.000 euro.

Nieuwkomer is Vanmac. Dit bedrijf is eind
vorig jaar opgericht door een paar medewer
kers die bij Trilo hebben gewerkt. Ze richten
zich op verkoop van machines voor gras
matonderhoud in heel Europa. Zo hebben
ze de Canadese Progressive maaiers in het
pakket voor openbaar groen en golfbanen.
Er zijn driepuntsversies van 1,6 en 2,3 meter
vanaf 4.550 euro en diverse getrokken mo
dellen waarbij de werkbreedte oploopt tot 10
meter. Alle worden mechanisch aangedre
ven, alleen het opklappen van de maaidek
ken gaat hydraulisch.

In Engeland is een Timberwolf versnipperaar
al jaren marktleider met zo’n 60 procent
marktaandeel. Nu is dit merk ook in Neder
land verkrijgbaar via importeur Kocken Tuin
machines in Westerbeek. Op de stand stond
een shredder S426. Deze heeft een rotor
met achttien losdraaiende klepels. Aandrij
ving gebeurt door een 45 pk Kubota diesel.
De invoeropening is 23x42 cm en de capaci
teit tot 3 ton/h. De prijs is 32.995 euro. Ook
is er een gewone versnipperaar op snelver
keeronderstel die onder de 750 kg blijft. De
TB150 met een motor van 37 pk verwerkt tak
ken tot 15 cm en kost 19.995 euro.

Frans Becx Tuinmachines uit Moergestel
presenteerde een zelfgebouwd maaidek voor
aan een hydraulische arm. Deze is speciaal
ontwikkeld voor het snoeien van heggen.
De Becx heggensnoeier heeft een gesloten
behuizing waaronder drie dubbele messen
schijven zitten. Deze verkleinen het mate
riaal waardoor je haast geen materiaal hoeft
op te ruimen. De aandrijving van de messen
is via hydromotoren. Hiervoor is minstens
28 l/min hydrauliekolie nodig. Het maaidek
maait 130 cm breed en kost 8.750 euro.

Zowel bomen vellen als knippen kan met de
Lumberjack 450. Dit nieuwe werktuig toonde
GKB Machines. De grijper werkt als een
gewone sorteergrijper, het knipmes beweegt
dan mee met de bek. Door een zware 40
tons hydraulische drukcilinder in te schakelen,
knipt het mes tot 45 cm dikke bomen. De
klem kan via twee klemcilinders bomen
pakken van 10 tot 150 cm. De draaikrans
bevat vier draaimotoren waardoor je 2,2 ton
per meter kunt rotoren, normaal is dit
ongeveer 600 kg. Voor de Lumberjack is
minstens een 15 tons graafmachine nodig.
De prijs van het werktuig is 42.500 euro.

Tussen de roodgele Gianni Ferrari maaiers
toonde Lozeman een paar Orec loopmaaiers.
Sinds vorig jaar is dit Japanse merk aan het
pakket toegevoegd. Er zijn zowel loopcirkel
maaiers, ruwterrein zitmaaiers als tweewielige
klepelmaaiers. De H59 is een topmodel
klepelmaaier met een 7,0 kW (9,5 pk)
Kawasaki motor. De aandrijving is hydro
statisch. Het gelast stalen maaidek met zij
aandrijving van de 46 klepels maait 80 cm
breed. Opvallend is het lage trillings- en
geluidsniveau, volgens Lozeman. De machine
weegt 160 kg en kost 4.710 euro.
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