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Tekst en foto’s: Erik Bonte

Fermex SCW-410H stobben frees
blinkt uit in eenvoud
Fermex is een bekend merk bij de groenvoorzieningsmachines. Ook voor het grovere werk. Een voorbeeld hiervan
is de SCW-410H stobbenfrees. Deze machine is klein van stuk, maar vooral smal, wendbaar en eenvoudig.

F

abrikant van Fermex is Vermeer MT
uit Hoofddorp. Er zijn zes standaard
modellen stobbenfrezen, zowel
hydraulisch als mechanisch aangedreven
machines en zelfaangedreven of aftakasaan
gedreven. Het meest opvallende aan de SCW-
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410H stobbenfrees is het feit dat alle bewe
gingen hydraulisch gebeuren. De machine
is geschikt voor de professionele gebruiker.
Hij is 89 cm breed, ideaal om door smalle
poortjes in een achtertuin te geraken. Aan de
achterkant en de zijkant bevinden zich alle

bedieningselementen. Aan de voorzijde zit
de zwenkbare freesarm met het freeswiel.
De krachtbron is een Lombardini dieselmotor
van 23 kW (32 pk). Deze gaan allemaal op
naar de aandrijving van de complete machine,
een hydropomp met een debiet van 33 l/min
met een werkdruk van 360 bar.

Bediening
De machine wordt volledig hydraulisch aan
gedreven en bediend met stuurventielen,
zowel voor het rijdende als het freesgedeelte.
Voordeel van dit systeem is dat je het pro
portioneel kunt bedienen. Aan de rechter
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Bij de foto’s 1 - 4
[1]	De machinist staat aan de rechterkant van
de machine op een plateau. Vanaf hier kun
je alles goed overzien.
[2]	De drie bedieningshendels gebroederlijk
naast elkaar. Met twee hendels bedien je de
zwenkarm, met de laatste de rijrichting.
[3]	Met de gashendel regel je de rijsnelheid en
de mate van de oliedruk. Met de onderste
smoring regel je de zwenksnelheid.
[4]	Met een kogelkraan zet je het freeswiel aan
of uit.

Fermex SCW410-H
Motor
Lombardini diesel
Pompcapaciteit
Werkdruk
Rijsnelheid
Diameter freeswiel
Wieldikte
Omwentelingen
Beitels
Prijs (excl. btw)

viercilinder
23 kW (32 pk)
33 l/min
360 bar
0-4 km/h traploos
410 mm
25 mm
1.080 omw./min
24 stuks
26.750 euro
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Ervaringen van gebruikers
Theo Böing heeft in Wognum een hoveniersbedrijf. De activiteiten omvatten
zowel tuinontwerp als -aanleg en –onderhoud. Böing heeft geen personeel
maar maakt voor grote klussen gebruik van andere eenmansbedrijven.

René Hijstek is monteur bij Gebr. Versteeg in Zwaanshoek. Dit bedrijf verricht
werkzaamheden op het gebied van boomverzorging en groenvoorziening.
Voor het stobbenfrezen maken ze gebruik van een Fermex SCW-410H.

Bomenrooi- en verzorgingsbedrijf Arie Arts is gevestigd in Sint Agatha.
Rooien, snoeien, onderzoek en verplanten zijn belangrijke werkzaamheden,
evenals het stobbenfrezen. Hiervoor wordt een SCW-410H ingezet.

Theo Böing: “Je kunt bomen tot in de grond rooien.”
“De stobbenfrees heb ik in 2000 aangeschaft. Mijn eerste
machine heb ik overgenomen van een collega. Deze had
eenzelfde machine, ook van Vermeer, en deze voldeed
goed. En dat was voor mij de reden om opnieuw een
stobbenfrees van dit merk aan te schaffen. In de loop der
jaren is het stobbenfrezen redelijk gegroeid en gemiddeld
frees ik nu een dag in de week. Dit vraagt een beetje planning om zo efficiënt
mogelijk te kunnen werken. Sterke punten vind ik vooral het grote zwenk
bereik en de geringe breedte. Je kunt nu prima door een smal tuinhek of een
poortje. Ook kan ik hem eenvoudig op een vrachtwagentje rijden voor transport. Over het frezen ben ik zeer tevreden. Je kunt bomen tot werkelijk in de
grond rooien. Door de goede rem blijft hij stilstaan op zijn plaats. Het onderhoud valt mee. Je moet regelmatig de draaiende delen smeren en de beitels
controleren want die zien écht af. Grote problemen heb ik er tot nu toe nog
niet mee gehad, ik ben er zeer tevreden over.”

René Hijstek: “Goede ervaringen met de machine.”
De machine is omstreeks 2006 op het bedrijf gearriveerd ter vervanging van
eenzelfde. De oude was helemaal op. Reden om voor dezelfde machine te
kiezen is onder meer de geringe breedte. Je kunt prima in achtertuintjes een
stobbe wegfrezen. Ook over de motor zijn we zeer te spreken. Hij is kwalitatief goed. De hydrauliek was niet altijd even goed. De oude machine had geen
oliekoeler waardoor de olie te warm werd en dus kracht verloor. Later hebben
we er een koeler opgezet. Nu wordt standaard een oliekoeler gemonteerd. Een
oorzaak van warme olie kan zijn dat de radiateur tegen het oliereservoir zit en
de warme lucht hier tegenaan blaast. Dit geldt ook voor de bedieningshendels. Aan de bovenkant van de motor zit een plaat en dus kan de lucht alleen
zijwaarts weg, richting de hendels. In de winter is dit geen probleem, maar in
de zomer worden ze bloedheet. Het probleem kun je dus verhelpen door bijvoorbeeld de motor om te draaien. Het onderhoud valt best mee. Regelmatig
smeren en op tijd de beitels vervangen zijn belangrijke zaken.”

Arie Arts: “Door eenvoudige aandrijving weinig onderhoud.”
“De eerste Fermex schafte ik tien jaar geleden al aan. Deze machine heb ik
inmiddels ingeruild voor een andere Fermex. De redenen: de machine is
betrouwbaar en je kunt er overal mee komen. Vooral bij particulieren met een
stobbe in de achtertuin heb je er veel gemak van. Voor zo’n compacte machine
levert hij zeer goed freeswerk. Ook over de aandrijving van het freeswiel ben ik
zeer te spreken. De aandrijving gebeurt met olie en niet met V-snaren of platte
riemen. Daardoor kunnen de onderhoudskosten laag blijven. Minpuntjes vind
ik het warm worden van de hendels en dan met name in de zomer. Ook had
ik verwacht dat er een gereedschapskist met benodigd gereedschap op de
machine zou zitten. Die heb ik er inmiddels zelf opgebouwd. Over de slijtage
van de machine kan ik kort zijn: de mate van slijtage ligt veel aan de machinist.
Zit je in de stenen te frezen, dan zijn de beitels snel bot. Maar overal het algemeen vind ik de slijtage meevallen.”
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zijde van het rijdende gedeelte zijn drie
stuurventielen geplaatst. Met twee ventielen
bedien je de freesarm (zwenk en freesdiepte),
met de laatste bedien je het rijdwerk. Het inen uitschakelen van het freeswiel doe je met
een kogelkraan die je handmatig moet bedie
nen. Het freeswiel wordt aangedreven door
een constante oliestroom. Bij overbelasting
van de machine tijdens het frezen wordt de
olie via een overdrukventiel terug naar de
tank gestort. Er is geen sprake van slijtage
van mechanische delen zoals V-snaren. De

machine verrijden doe je zoals gezegd even
eens door een stuurventiel naar voren of ach
teren te bewegen. Twee aparte hydraulische
motoren drijven de voorste wielen aan. Er
blijft daarmee altijd grip op de ondergrond
en omdat er geen sperfunctie ingeschakeld
dient te worden is de machine te allen tijde
zeer wendbaar. De rijsnelheid beïnvloed je
door minder of meer gas te geven tot een
maximale snelheid van 4 km/h. Sturen doe
je met spierkracht. Hiervoor moet je een ijze
ren beugel naar links of naar rechts draaien.

Freesarm
Het freesbereik bedraagt boven het maai
veld 41 cm. Onder het maaiveld is dit 1 cm
korter. De zwenksnelheid kun je instellen
met een smoorventiel. Hiermee wordt de
grove instelling gedaan die afhankelijk is
van de omvang van de stobbe en de eigen
schappen van het hout. Het proportionele
ventiel wordt tijdens het frezen gebruikt
om kleine correcties te kunnen doen. Door
de arm te zwenken, vergroot je het bereik.
Dit is maximaal 104 cm, vanuit het midden

van het freeswiel gemeten.

Freeswiel
Het freeswiel heeft een diameter van 41 cm
en is voorzien van 24 beitels. Deze beitels
zijn vervaardigd uit tungsten carbide, een
zeer harde metaalsoort. Dit is nodig omdat
de beitels anders te hard slijten. Fermex
heeft zijn eigen freesbeitels ontwikkeld die
robuust zijn en verbeterde snijeigenschappen
en standtijd hebben. Iedere beitel kan tot
drie keer gedraaid worden voor een scherp
snijvlak. Aan weerszijden van het freeswiel
zijn beschermkappen geplaatst zodat het
versplinterde hout bij de stronk blijft.
Uiteraard ontsnapt er weleens een snipper
en word je dus geacht om veiligheidskleding
te dragen tijdens het werk.

Frezen

De machine stuur je met spierkracht. Het wiel
kun je eindeloos ronddraaien.
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Het freeswiel heeft een diameter van 41 cm en is
2,5 cm dik. De 24 beitels doen het werk.

Voor transport kun je de machine eenvoudig op
een vrachtwagentje rijden.

De stobbenfrees is kort gezegd een rond
draaiend freeswiel die de stobbe vanaf de
bovenkant af freest. Je plaatst de machine
voor een boomstronk en vervolgens start je
het freeswiel. Deze maakt onbelast 1.080
omw./min. Vervolgens laat je het wiel zakken
tot op de stobbe. Je hoort aan de motor
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*) cijfer is een gemiddelde

precies wanneer je hem te diep laat zakken,
want het toerental zakt direct in elkaar. Per
boomsoort moet je dus even opletten hoe
hard die is. Daarna zwenk je het freeswiel
hydraulisch naar de andere kant van de
stobbe. Ieder beweging naar links of naar
rechts wordt gevolgd door een beweging in
de diepte. Na het bereiken van de gewenste
diepte zet je de freesarm omhoog en rijd je
de machine een klein stukje voorwaarts.
Hierna volgt opnieuw een cyclus van zwen
ken en dieper frezen. De stobbe is verwijderd
als de hele kern, en indien gewenst ook de
wortels, van de boom weggefreesd zijn.

Onderhoud
De machine heeft weinig onderhoud nodig.
Er zijn wel enkele aandachtspunten waar je
elke dag even naar moet kijken. Met name
de smeerpunten moet je wekelijks voorzien
van een ‘pufje’ vet. Een punt van slijtage
zijn de messen op het freeswiel. Worden
deze te bot, dan moet de machine erg veel
kracht zetten om goed te kunnen frezen en
gaat de productie omlaag. Botte messen lei
den ook tot een hoger brandstofverbruik.
Door tijdig de messen te vervangen, voor

Theo Böing
Wognum

René Hijstek
Zwaanshoek

Arie Arts
Sint Agatha

kom je een hoop narigheid. Controleer de
bevestiging van de freesbeitels en houders
regelmatig op het juiste aandraaimoment
om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Fermex SCW-410H
De Fermex SCW-410H is een professionele
machine die zeer geschikt is om via smalle
doorgangen op de juiste plaats te frezen. De
freesarm is telescopisch en tevens zwenkbaar,
zodat het werkbereik wordt vergroot. Als nadeel
werd met name het warm worden van de
bedieningshendels genoemd. Over het algemeen wordt het werken met de machine als
zeer positief ervaren.

Plus en min
+ Smal
+ Goede motor
+ Groot zwenkbereik
– Minimale afvoer van warme lucht
– Slijtage van de beitels
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