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Naar aanleiding van deze editie van de praktijkdag voor
professionele groenvoorzieners werd de grasmat van 8000
m² volledig heraangelegd. Het resultaat mocht er zijn
ondanks de hoge temperaturen en de droogte. Tijdens de
rondleidingen werd een overzicht gegeven van de gras- en
bemestingsproeven van de verschillende partners met een
blik op de toekomst. Men kon er terecht met alle vragen met
betrekking tot grassen, zoden, bemesting en machines. Dit
evenement was ook een uitgelezen kans om kennis te maken
met de beroepsverenigingen waaronder AVBS en de diensten
van het waarschuwingssysteem van het Proefstation voor de
Sierteelt. Meer dan 350 tuinaannemers kwamen langs voor
een informele babbel met collega’s en/of toeleveraars. In dit
artikel bespreken we kort een aantal van de
gedemonstreerde gazonmaaimachines.
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NATIONALE GRASDAG IN TEKEN
VAN GAZONMAAIMACHINES

GRILLO FD450
Grillo frontmaaiers kunnen zowel met als zonder opvang ingezet worden. Er zijn verschillende maaidekken beschikbaar
en dit zowel met opvang, zij-of achterlozing en mulching. De
nieuwste telg van de Grillo familie is de FD450. Deze frontmaaier met centraal opvangsysteem, opvangbak met een inhoud van
450 liter en een maaidek met een maaibreedte van 113 cm heeft
een capaciteit van ongeveer 800 m²/uur. Dankzij een B&S motor
van 16,2 Kw, een zeer goede gewichtsverdeling en een aandrijving voorzien van differentieel blokkering vormt het nemen van
hellingen geen enkel probleem. Het ledigen van de grasopvangbak, met een uitkiphoogte van 1,50 m, is uitermate eenvoudig.
Via knoppen op het bedieningspaneel kan de bestuurder het
hydraulisch hef-en kipsysteem bedienen. De maaihoogte is instelbaar van 25 mm tot 90 mm. Het transporteren van de deze
machine kan, dankzij haar gewicht van 450 kg en de compacte
afmetingen, met een lichte aanhangwagen gebeuren.
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De Grillo FD450 (links) heeft een maaibreedte van 113 cm heeft een
capaciteit van ongeveer 800 m²/uur.

JOHN DEERE 2653B
Deze allrounder kan ingezet worden voor een vlekkeloos
maairesultaat op siergrasvelden en sport- en golfterreinen. De
nieuwe ‘QA7 Quick Adjust kooien’ zijn speciaal ontworpen voor
welige en dichte grasmatten. Deze machine is voorzien van
een permanent ingeschakeld aandrijvingsysteem dat de hydrostatische olie stuurt naar de 3 wielen (3WD) om nog meer grip
te hebben op moeilijk terrein. Als een wiel begint te slippen,
zal het tegenoverliggende wiel zijn grip vergroten. Dit systeem
zorgt voor een uitzonderlijk klimvermogen zonder schade aan
de grasmat. Hierdoor zijn er ook geen aparte remmen meer
nodig wat het aantal potentiële lekkagepunten verkleint. Een
laag zwaartepunt en een brede (140 cm) wielbasis zorgen voor
comfortabel en veiliger werken, zelfs in ongunstige maaiomstandigheden. Dankzij het ‘Speed Link-systeem’ kan men
de maaihoogte aan beide kanten van de maaikooien tegelijkertijd aanpassen. De zijkanten van de achterrol staan in
verbinding met een wormoverbrenging via een verbindstang,
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waardoor bijstellingen tot 0,025 mm nauwkeurig aan beide
zijden van de rol tegelijkertijd kunnen worden gemaakt. De
‘QA7’ maaikooien zijn beschikbaar in 66 of 76 cm breedtes en 5
of 8 messen.

door toepassing van een turbo een vermogen afgeeft van 35
pk. Het bedieningsgemak wordt gegarandeerd door de joystick
bediening, een verstelbaar stuurwiel en een goede geveerde
bestuurdersstoel. De AR3 en TR3 bezitten een zeer goede
tractie door de perfecte gewichtsverdeling en de permanente
driewielaandrijving. De AR3 ken geleverd worden met 3 maaidekken (diameter 68,5 cm) die in een oogwenk kunnen worden
omgebouwd van achterlossend naar mulching. De maaidekken zijn voorzien van loopwielen aan de voorzijde en een grote
diameterrol aan de achterzijde voor een perfecte ‘striping’.
De maaihoogte kan variëren van 25 mm tot 100 mm. Met een
totaal gewicht van 1040 kg is een werksnelheid mogelijk van 0
tot 9,5 km/u.
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HUSQVARNA P520D

De nieuwe ‘QA7 Quick Adjust kooien’ op de JD 2653B zijn speciaal
ontworpen voor welige en dichte grasmatten.
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JACOBSEN AR3 & JACOBSEN TR3
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De Husqvarna P520D zitmaaier is gemaakt voor zeer intensief
gebruik.
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De Jacobsen AR3 en TR3 hebben een zeer goede tractie door een
perfecte gewichtsverdeling en een permanente driewielaandrijving.
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De AR3 van Jacobsen is een zelfrijdende driedelige rotatieve
maaier met achterrollen met een werkbreedte van 183 cm.
Tegelijkertijd werd de TR3 van Jacobsen voorgesteld. Dit is
een zelfrijdende driedelige cilindermaaier. Beide machines
worden ingezet voor het betere maaiwerk op siergrasvelden
en sport- en golfterreinen. Ze maken beide gebruik van een
3-cilinder Kubota dieselmotor die in de kooimaaierversie een
vermogen van 28 pk heeft en bij de cirkelmaaieruitvoering

Deze wendbare professionele dieselzitmaaier is gemaakt voor
zeer intensief gebruik. Deze machine wordt aangedreven door
een 3 cilinder watergekoelde Kubota dieselmotor. De centrale
hydraulische unit bedient twee afzonderlijke hydrostatische assen voor en achter. De besturing is volledig hydraulisch zonder
tussenkomst van stuurkabels en kettingen. Het maaidek is
cardan aangedreven. De knikbestuurde achteras zorgt ervoor
dat de machine zeer wendbaar is met een ongemaaide cirkel
van ±55 cm waardoor men zo min mogelijk hoeft te manoeuvreren. De hydrostatische transmissie laat zich bedienen door 2
voetpedalen die rechts naast elkaar geplaatst zijn; het binnenste pedaal voor voorwaarts rijden en het buitenste pedaal voor
achterwaarts rijden. Dit maakt het zeer eenvoudig de machine
vloeiend te laten versnellen, vertragen en te stoppen in beide
rij-richtingen zonder de voet te verplaatsen of een koppelingspedaal te gebruiken. Het maaidek heeft 3 messen die in
een V-vorm geplaatst zijn. Het voordeel van het systeem met 3
messen ten opzichte van een maaidek met 2 grotere messen is
de lagere behoefte aan vermogen van de motor.●

< Tekst en foto’s Jan Vancayzeele

ACTIVITEITEN TUINAANNEMER
K.H. SINT-FIACRE
Workshop-praktijk: Gebruik en onderhoud van kleine tuinbouwmachines
Zaterdag 26 oktober van 8.00 u - 12.00 u
Groendienst Zwevegem
Diverse machines voor tuinaanleg en -onderhoud
Meer informatie bij Dirk Vandromme
(dirk.vandromme@zwevegem.be of 0476/45.06.94)
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K.H. SINT-FIACRE
Voordracht Boomverzorging
Donderdag 28 november om 20.00 u
Eetcafee-vergaderzaal Lindenhof, Vichtesteenweg 280, Deerlijk
Info-avond van boomtheorie naar boompraktijk
Meer informatie bij Dirk Vandromme
(dirk.vandromme@zwevegem.be of 0476/45.06.94)
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