Vakbeurs

Green Expo
slaagt

België heeft weer een goede totaalvakbeurs voor de groensector, de
nieuwe tweejaarlijkse Green Expo
in Gent. Verwacht werden in drie
dagen 15.000 bezoekers, maar die
waren er bijna de eerste dag al.
Verrassend was de aanwezigheid van
de Iseki TG 5330. De TG serie moet
op termijn de TK serie vervangen,
maar moet nog wel in productie. De
getoonde trekker is een Japans prototype met een Iseki 35 pk motor en
een 16+16 transmissie. Er komen
ook typen met een hydrostaat. Het
geluid volgas is op het oor een stuk
stiller dan de TK serie. Waarschijnlijk komt hij eind 2005 op de markt.

Bekijks trok de Hippo, een soort
quad maar dan op twee wielen. Deze
terreinbrommer heeft brede banden, weegt 110 kg en heeft daardoor
een lage bodemdruk. Hij komt overal en je kan er nog wat aanhangen
en opleggen ook. Van Eijck uit
Overijse levert twee typen: een met
een 4,5 kW (6 pk) Kohler benzinemotor of met 4 kW (5,5 pk) Hatz diesel.
De Hippo rijdt 40 km/h en kan aan
de trekhaak 250 kg trekken.
Het voertuig is er vanaf 3.800 euro
excl. BTW.

In de binnenhallen van Flanders
Expo stond levend groen en op het
buitenterrein de machines met
bijna alle belangrijke merken.
Wel waren de kleine standruimten
overbeladen met machines.
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Drost Machines gaat de Nimos 1,5
ton aanhanger nu in serieproductie
maken waardoor de prijs naar beneden kan. Deze geremde uitvoering
voor Duitsland kost 3.600 euro. De
wagen is leverbaar in vier kleuren:
Iseki blauw, John Deere groen en
Nimos en Kubota oranje.
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Deze Nimos Mi-Nicro is een kruising
tussen twee andere transporters. Hij
heeft het laadvermogen van de Minitrac, namelijk 1.700 kg, en de wendbaarheid van de Micro-Trac. Deze
zelfrijdende driezijdige kipwagen
heeft een Yanmar motor van 28 pk.
Het voertuig is 120 cm en kost 2.290
euro. Optioneel is cruise controle
wat interessant is voor een strooier
door onafhankelijke rijsnelheid.

Opvallend qua kleurcombinatie is
deze nieuwe Nimos Mi-Trac 4WD
met veger en afzuiger. Nieuw is de
vierwielaandrijving. Deze heeft 500
kg meer laadvermogen nu 2.200 kg
en 10 pk meer vermogen nu 38 kW
door nieuwe Yanmar motor, dan de
vorige 2WD versie. Overigens zie je
er daar aan de buitenkant niets van.
Prijs is 33.700 euro exclusief
opbouw. Het oranje is speciaal voor
Duitsland, laat fabrikant Drost
weten. Daar is het de kleur van de
Kommunal uitvoering.
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