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DemoPark Eisenach 2013:
overzicht beurs en noviteiten
De tweejaarlijkse DemoPark in Eisenach (60 km ten zuidoosten van Kassel)
is de grootste Duitse buitenbeurs op tuin-, park- en communaalgebied.
Hij wordt dit jaar voor de achtste keer gehouden. 405 standhouders tonen
er van 23 tot en met 25 juni op 250.000 m2 hun producten. Er is dit jaar
weer veel nieuws te zien en er zijn meerder interessante themaparken.

E

isenach ligt midden in Duitsland en
is daarmee goed bereikbaar vanuit
de buurlanden. Vanuit het westen
van Tsjechië ben je in twee uur op de beurs.
Vanuit Oost-Nederland moet je op vier uur
rekenen; vanuit het westen op vijf. De verkeersdrukte rondom het beursterrein is volgens de organisatie nu goed beheersbaar
met twee aangeduide routes vanaf de A4.

Extra aandachtsgebieden
Naast de techniek voor Tuin en Park is er in

Agria noemt deze op afstand bestuurde
maaier 5700 RC Hybrid. 5700 slaat bij benadering op de werkbreedte van 63 cm en RC
op Rasen-crawler: een rups voor het gazon.
Hybrid heeft betrekking op het feit dat de
benzinemotor van Briggs & Stratton een
kleine generator aandrijft, die op zijn beurt
weer twee kleine elektromotoren van energie
voorziet. De 5700 RC Hybrid is een echte
zeroturnmaaier, die zich met z’n lage zwaartepunt en geringe gewicht goed op steile
hellingen handhaaft. De afstandsbediening
heeft een bereik tot 300 meter.
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Eisenach ook ruim aandacht voor machines
voor golfbanen en gemeenten. Dat laatste
noemen Duitsers ‘Kommunaltechnik’. Nieuw
dit jaar op Eisenach is de extra aandacht
voor ‘boom-energie’: voor de rol die bomen
spelen in de CO2-kringloop en de plaats van
de boom in het landschap. Eisenach toont
een aantal innovatieve methoden om grote
bomen te verplanten. Extra aandacht is er
ook voor machines die op accu’s werken:
geen uitstoot van schadelijke stoffen, nagenoeg trillingsvrij en ook nog geluidsarm.

De AS 750 RC van AS Motor wordt net zoals
de Agria op de linkerfoto op afstand
bestuurd. Ook hier is de reikwijdte van de
bediening 300 m. De 0,5 liter Honda viertakt
levert 11,2 kW (15,2 pk) bij 3.600 toeren: de
oliepomp drijft twee hydromotoren aan: één
voor elke rups. De AS 750 RC kan op de plek
draaien en de snelheid is traploos regelbaar
tot een maximum van 6 km/h. De maai-unit
heeft een werkbreedte van 75 cm en is van
twee soorten klepels te voorzien. De machine
is 186 cm lang, 88 cm breed en 60 cm hoog.
Het gwicht is 330 kg.

Medailles voor het nieuws
De organisatie reikt op de zondag 16 medailles uit voor opvallende noviteiten. Goud is er
voor de kantelbeveiliging van Fendt, de kilverbak van Heiko Kohn, de maaier HC 130 van
Spearhead en de Stihl GS 461-doorslijper
voor stenen. Stihl krijgt ook zilver voor zijn
accukettingzaag MSA 200 C-BQ.
De andere zilveren medailles gaan naar
Agria, Amazone, Hako, John Deere, Ga-FoTec, Meiren, Muck-Truck, Pellenc, Profiteam
Holzer, Rapid en Rauch.

De 4600 ASM 114 K is een zitmaaier van
Agria die werkt met een klepelas. De machine
is daardoor bij uitstek geschikt voor ruw
terreinwerk. Volgens Agria vreet deze maaier
zich met klepels van 6 mm dik probleemloos door houtopslag met een dikte tot 5 cm
De werkbreedte stemt overeen met de typeaanduiding en is 114 cm. Met een eigen
hydromotor voor elk van de beide achter
wielen, draait de 4600 ASM op de plek en
is de rijsnelheid traploos rgelbaar. De stoel
voor de bestuurder is veelzijdig verstelbaar.

DemoPark vindt plaats op het vliegveld Eisenach en is vooral ‘lang’. De rechter van de twee landingsbaan (deze foto) is geheel voor de bezoekers bestemd.

Nieuw in het programma van AS Motor (naast
de ‘750 rups’ op de vorige pagina) is ook deze
AS 901 loopklepelmaaier met een tweecilinder
viertakt vBriggs & Stratton Vanguard-motor
van 480 cm3 en een maximum vermogen
van 11,9 kW (16,0 pk). De transmissie heeft
vijf versnellingen met een bereik van 1,6 tot
5,0 km/h en drijft alleen de achteras aan;
daarin zit een differentieelslot. Achteruit is
één snelheid: 1,9 km/h. De snijhoogte is
traploos centraal instelbaar tussen 10 en
100 mm. De 26 klepels zijn 3 mm dik.
Met een maximum snelheid van 5 km/h en
een maximale werkbreedte van 90 cm is er
theoretisch een capaciteit haalbaar tot
0,45 ha per uur.

De Excelion 2000 van Pellenc heeft, zoals de
typeaanduiding al doet vermoeden, een vermogen van 2.000 Watt. De gebruiker draagt
de accu van de bosmaaier op de rug, waardoor het gewicht van de motorzeis zelf
beperkt blijft tot 5,4 kg. De maximale
geluidsdruk blijft beperkt tot 84 dB.

De Gator XUV 855 D van John Deere is één
van de winnaars van een zilveren medaille
op de beurs in Eisenach. De 855 heeft als bijzondere kenmerken een motorrem en een
elektromagnetische stuurbekrachtiging. De
motorrem zorgt er bij bergafwaarts (waarbij
de bestuurder de voet van het rijpedaal
haalt) voor dat de rijkoppeling tot een snelheid van rond 5 km/h gesloten blijft. De veiligheid neemt daardoor toe. De stuurbekrachtiging van deze 25 pk sterke dieseltransporter draagt daartoe eveneens bij. De
topsnelheid van deze John Deere bedraagt
52 km/h. Hij kan in de laadbak 635 kg dragen
en mag 680 kg trekken. De bodemvrijheid is
26 cm.
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De zandstrooiers van Hufgard hebben nu
onder de schijven een dichte plaat. Zand dat
tussen de schijven doorvalt, wordt via een
strip op de onderkant van de schijf alsnog
verstrooid. De kans op een zichtbaar zandspoor in het gras is daarmee tot nul gereduceerd. De schijven zelf zijn gemaakt van
hardox-staal, dat een hoge weerstand heeft
tegen slijtage. De rubberband die het zand
naar achter transporteert, wordt hydraulisch
aangedreven. Voor de wielas is er een groot
scala aan luchtbanden leverbaar. De HGS
4000, het grootste model van Hufgard,
staat standaard op 550/60-22.5. Deze
getrokken strooier heeft een inhoud van
3.600 liter en weegt zelf 1.300 kg. Er is ook
een tandemas leverbaar.

De mobiele ‘pakker’ van Bergmann verdicht het afval in containers, waardoor er op centrale stortplaatsen
aanzienlijk efficienter met de beschikbare inhoud is om te springen. Behalve bij het hier afgebeelde
hout- en sloopafval levert de ‘Mobil-Jumbo V’ volgens de fabrikant in Lathen ook indrukwekkende
prestaties als het om groenafval gaat. De zelfrijder heeft een eigen gewicht van 7.000 kg en is als optie
van een oppikhaak te voorzien. Hij kan dan op het terrein ook zelf containers verplaatsen.

Spearhead levert ook zelfrijders. Deze Twiga SPV2 X heeft een draaibare cabine en een vermogen van 104 kW (141 pk).

De nieuwe Unimog vormt een ‘wereldprimeur’ voor de DemoPark. De
aanpassing van deze werktuigendrager van Mercedes-Benz naar de eisen
van Euro VI heeft geleid tot een hele serie aanpassingen. Een uitgebreid
verslag staat in het vorige nummer van Tuin en Park Techniek. De nieuwe
serie bestaat uit tien modellen: van de U 216 tot de U 5024. De motor
vermogens lopen van 115 kW (156 pk) tot 260 kW (354 pk). De Unimog is
als optie leverbaar met een dubbele transmissie: de chauffeur kan op hetzelfde voertuig kiezen voor hydrostatisch tijdens het werk en mechanisch
voor transport.
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Na het verkeersinfarct rond de DemoPark in 2009, was de situatie in
2011 al aanzienlijk verbeterd met een tweede extra aansluiting op de
‘Autobahn’ A6. Er is nu vanuit het beursterrein gezien keuze uit de zuidelijke afrit Sättelstädt of de westelijke, die Eisenach-Ost heet. De laatste is
het meest populair (daardoor ook het drukst) omdat de toerit eigenlijk
één rechte lijn is. Zie het kaartje. De zuidelijke optie neemt op papier
iets meer tijd (omdat hij door een aantal dorpen gaat), maar blijkt in
de praktijkvlotter.

De boom als groene energieleverancier is op
de DemoPark het thema van de ‘Sonderschau
Baum-Energie’. Op dit themapark (een tentoonstelling binnen de tentoonstelling) staat
de kracht van de boom centraal: hij pompt
water op tot in z’n kruin, slaat CO2 op en
produceert zuurstof. Het is nog niet zover
dat een boom daadwerkelijk groene stroom
levert, maar in theorie kan het.
Naast deze ‘Sonderschau Baum-Energie’
staat de ‘Sonderschau Rasen’ stil bij de verschillende toedieningstechnieken voor
gewasbeschermingsmiddelen, waarbij de
nadruk ligt op beperking van drift. Er zijn
meerdere keren per dag demonstraties.

De ‘Sonderschau Baum-Energie’ besteedt de
nodige aandacht aan moderne technieken
voor het verplanten van bomen met minimale beschadiging van wortels. Het themapark ‘Baum-Energie’ ligt aan pad F in de
hoek met pad B. Vlak daarbij is ook de ‘Sonderschau Rasen’ te vinden, waar alles draait
om het gras.

De Keltische boomcirkel is speciaal voor de
DemoPark aangelegd ten behoeve van de
‘Sonderschau Baum-Energie’ (zie de promotieafbeelding hiernaast). De cirkel bestaat uit 21
verschillende bomen die elk afzonderlijk
staan voor de verschillende karaktereigenschappen van de mens. Voor de oude Kelten
waren bomen heilig: ze zagen ze als daadwerkelijk levende wezens. Tegenwoordig
biedt de boom een natuurlijke opslagcapaciteit voor CO2 en is tegelijk energieproducent.
De druppelbevloeiing van de Keltische boomcirkel wordt bijvoorbeeld ‘gevoed’ door een
boom. Komt dat zien!
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De MIC 26 C van Kärcher heeft in z’n basisuitvoering vierwielaandrijving,
knikbesturing en 19 kW (26 pk) motorvermogen afkomstig van een Yanmar.
Hij weegt 750 kg en heeft een top van 20 km/h. Een cabine is als optie
leverbaar, op wens met airco.

De Tourno 20/13 is als zitmaaier het topmodel van Cramer. Het maaidek
van deze mulcher wordt pneumatisch geheven: de maaihoogte is vanuit
de stoel instelbaar. De tweecilinder Honder-motor heeft een vermogen
van 20 pk.

De ‘kettingzaag’ van Stihl die moeiteloos
door beton en bakstenen snijdt, baart nog
steeds opzien. Het grote voordeel van recht
snijden in plaats van rond is dat er veel minder snedes komen in het materiaal dat moet
blijven. De ketting wordt met water gekoeld
en dat water voert ook het ‘zaagsel’ af.

De Citymaster 600 heeft volgens fabrikant Hako aan de voorzijde een nieuw snelwisselsysteem voor
werktuigen. Op de machine is plaats voor een universele opvangbak met een inhoud van 600 liter.
De machine zelf is slecht 109 cm breed. De top van deze hydrostaat is 25 km/h

Michelin komt op de markt met een range
banden voor kleine wiel- en telescoopladers.
De velgdiameters lopen van 15 tot 30 inch.
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De rugspuit REC 15 van Birchmeier krijgt z’n
aandrijving vanaf een Li-ion accu, die energie
heeft voor 9 uren arbeidsinzet. De druk is
instelbaar van 0,5 tot 6,0 bar.

In stand D-426 toont Kalinke uit Berg-HÖhenrain een elektrisch frontmaaidek. De generator
zit in de hef achterop de trekker.

