test

Tekst: Henk Beunk – Foto’s: Henk Beunk en Albert van der Horst

Multitest bladblazers

Blaasorkest rekent af met blad
Alle bladblazers voor in de hefinrichting die wij in een multitest aan de tand hebben gevoeld, blazen in een mum
van tijd een fietspad schoon. Toch komt de ene machine aanmerkelijk beter uit de verf dan de ander. Kritisch
vergelijken loont.

B

Scan de foto met de AgriMedia app om de
machines in actie te zien. Voor download
app, zie ook pagina 3.

ladblazers verzetten bergen lucht.
Dat doen ze al bij stationair toeren
tal en zeker als de aftakas 540 toe
ren draait. De zes leveranciers die we bena
derden voor deze test vroegen we naar een
blazer die past bij een trekker met een motor
vermogen van 18 tot 23 kW (25 tot 30 pk).
Aan de aftakas is dat 16 tot 20 kW (22 tot 27
pk). Om bij de multitest niet alleen afhanke
lijk te zijn van indrukken deden we twee

proeven (zie kader rechtsonder). De verschillen
tussen de machines waren daarbij groot. De
KWH (8,3 meter) en de Wiedenmann (7,9
meter) scoren bij de kistproef het best. De
Votex bleef in die proef wat achter. De KWH
toonde zich ook bij de unstermeting het
sterkst. Deze machine valt verder op door
zijn compacte bouw, zijn eenvoud en goede
afwerking. Hij komt op prestaties in deze
test als winnaar uit de bus.

De Imants, de Intermac en de KWH hebben
een vaste pijp. Die blaast haaks op de rij
richting naar rechts. De Trilo, de Votex en
Wiedemann stuurden een blazer met een
blaasmond die vanaf de trekker hydraulisch
180 graden draaibaar is. Zo kun je heen en
weer rijdend blazen. In theorie ben je dan
twee keer snel als met een blazer waarmee
je loos moet terugrijden.

Vaste blaasmond
Ook kun je met zo’n kwispelaar in een
hoekje beginnen en van daaruit achteruit
rijdend ruimte maken. Met een vaste blaas
mond is dat nauwelijks te doen. Blaas je
echter vooral fietspaden en wegen schoon
én mag het blad naar beide kanten, dan is

een vaste blaasmond prima. Op smalle paden
helpt het als de opening van de blaasmond
ruim binnen het achterwiel van de trekker
zit. Dat is vooral bij de Votex het geval als
de draaibare mond naar rechts wijst.
Steunwielen onder de machine zorgen ervoor
dat de chauffeur zich kan concentreren op
het sturen. Bovendien voorkomen ze dat de
blazer per ongeluk aan de grond komt.
Anderzijds biedt het ontbreken van wielen
de ruimte om de blaasmond dicht bij te
grond te laten werken en dus het blad eerder
mee te nemen. Vooral bij de eerste werk
gang met een vaste pijp is dat van belang
om handwerk te beperken. De KWH heeft
dat goed voor elkaar. Van de machines op
wielen kunnen de Imants en de Votex ook

dicht bij de grond, maar steekt de pijp van
de Imants wel ver naar buiten. Een punt van
aandacht voor alle machines is wervelend
blad dat tegen het rooster wordt gezogen.
De capaciteit van de blazer loopt daardoor
terug. De Intermac heeft daar met zijn grof
mazige rooster het minste last van.

Prijs-prestatie
De KWH is op prestaties de winnaar van
deze test. Van de blazers met een vaste pijp
is de Imants de goedkoopste met een prijs
van 2.860 euro. Bij de blazersmet een
zwenkbare pijp biedt de Votex de beste
prijs-prestatie, ondanks dat deze machine
bij de unsterproef op 1,5 meter afstand wat
blaaskracht mist.

Eigen testmethoden
Om de blaaskracht objectief te meten, maakten
we twee opstellingen. Links een houten kist met
een afmeting van de zijkant van 42,5 x 17,0 cm.
Het gewicht is 2,05 kg. Twee lange houten balken zorgen voor de geleiding. Het aftakastoerental van de bladblazer wordt geleidelijk opgevoerd
tot 540. Als de kist niet meer verschuift, meten
we de afstand tot de blaasmond. Bij de tweede
proef gebruikten we een rolplank. Met twee
lijmtangen zit daar een houten blok opgeklemd
voor voldoende oppervlakte. Om de weerstand
te minimaliseren, stond de rolplank op twee
plavuizen. De plank is via een kettinkje verbonden met een elektronisch unster. Die geeft de
kracht weer die de blazer uitoefent. We deden
twee metingen: op 1,0 en 1,5 meter vanaf de
mond bij 540 toeren aan de aftakas. Alle proeven werden dubbel uitgevoerd.
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Kunststof Imants op brede voet

Stoere Intermac blaast zoals verwacht

De Rotoblast van Imants heeft als enige
een kunststof huis. Dat oogt minder robuust
dan een stalen versie, maar de werking
wordt er niet merkbaar door beïnvloed.

De Intermac 390 is een robuust gebouwde
machine die presteert zoals je verwacht. Hij
heeft een vaste steunpoot en een zuigrooster
waar geen blad tegenaan blijft zitten.

Een kenmerk van de Rotoblast is zijn grote
breedte. Over de buitenkant van de steun
wielen bedraagt die 152 cm. Achter een
smalle trekker moet je je daar goed van
bewust zijn. Anderzijds geven de wielen de
machine overdwars een goede stabiliteit. De
wielen zijn makkelijk in hoogte te verstellen
via vulringen van 1 cm dikte. Met negen
ringenonder de bus en één erboven zit de
blaasmond nog steeds dicht bij de grond. De
vanghaken van de hefinrichting zijn op drie
breedtes aan te brengen. Dat werkt plezierig
bij wisselende trekkers. De strippen waar
tussen de pennen de kogels vasthouden zijn
met 5 mm dikte niet al te zwaar. Dat geldt
ook voor het frame als geheel. Het gewicht
van machine is daardoor laag en hij laat zich
dan ook gemakkelijk met de hand verplaat
sen. Daarbij heb je van de steunpoot die
maar één hoogte kent eerder last dan
gemak. De slangenklem die de blaasmond
op z’n plek houdt, ontbrak. Dat losten we
zelf op met een sjorband. De blaasmond is
eventueel ook schuin of verticaal te draaien.

De Intermac zuigt als enige van het zestal de
lucht aan via een korte buis. Die is 20 cm
lang en heeft een grote diameter van bijna
38 cm. Het rooster dat ervoor zit is grofmazig
en laat kleine blaadjes gewoon door. Die blij
ven er dus niet tegenaan zitten en drukken
dus ook niet de capaciteit. Bij het op toeren
brengen is de Intermac eerst wat onrustig.
Dat verdwijnt als het toerental wordt
opgevoerd. De Intermac oogt niet als een
machine die 130 kg weegt, maar met zijn
frame van 10 mm ijzer is hij toch wel zwaar
gebouwd. Ook de ventilator is met acht
schoepen van 16 cm hoog en 2 tot 14 cm
breed vooral robuust. De buitendiameter van
de ventilator is precies gelijk aan de binnen
diameter van de aanzuigbuis. De aftakas
stomp zit vrij ver naar voren. We kortten de
koppelingsas die importeur Lozeman mee
leverde zelf in, om hem achter de Kioti te
kunnen bevestigen. Minder geslaagd is dat
die aftakasstomp niet in lijn zit met die van
de trekker, omdat de tandwielkast liggend is
gemonteerd. Verder is er maar één breedte
waarop de vanghaken zijn te bevestigen.

Bijzondere blaasmond
De uitstoomopening van de blaasmond is bij
de Rotoblast sterk afgeplat. Dat geeft vlakbij
de machine een ongekende blaaskracht. Te
meer omdat de opening maar 209 vierkante
cm groot is. De lucht wordt er met kracht

doorheen geperst. Dicht aan de bodem moet
je daardoor oppassen dat hij geen grond,
grind of stukken vermoste zode wegblaast.
De aanzuigopening heeft een normaal grote
diameter (31 cm). In het huis zelf is de dia
meter een stuk kleiner. Dat de beschermkap
om de aftakasstomp erg klein is, hindert als
je de koppelingsas ook voor andere taken
wilt gebruiken. Je komt er met de hand nau
welijks tussen. Door de brede spijlen gaat er
vrij gauw blad tegen het rooster zitten.
Imants leverde bij de machine een duidelijke

onderdelenlijst. De Rotoblast is er nu maar
in één uitvoering, maar Imants komt volgend
seizoen met elektrisch zwenkbare.

Technische gegevens
• Afmetingen (l x b x h)
• Gewicht
• Diameter aanzuigopening
• Oppervlakte blaasmond
• Type blaaspijp
• Brutoprijs zoals getest
• Leverancier

73 x 152 x 98 cm
100 kg
31,0 cm
209 cm2, vast
vast naar rechts
2.860 euro (excl. btw)
Imants, Reusel

Blaaspijp kan beter
De blaaspijp is net zo robuust als de rest van
de machine. Rond de pen waarmee hij aan
de bovenkant vastzit aan het ventilatorhuis
zit echter wat ruimte waardoor het rammelt.

Imants Rotoblast in het kort
+ Lichte machine
+ Effectieve vorm van blaasmond

Min

Unsterblaasproef
op 1,0 meter

0
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5

0

Min

10 kg

5
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voldoende

Unsterblaasproef
op 1,0 meter

69 x 113 x 92 cm
130 kg
37,5 cm
400 cm2, instelbaar
vast naar rechts
3.335 euro (excl. btw)
Lozeman, Elst

0

Blaaseffectiviteit
Instelmogelijkheden
Algehele constructie
Eindoordeel

5

10 m

De tandwielkast is verticaal bevestigd; de aftakasstomp zit daardoor centraal. De beschermkap om de stomp is hier verwijderd.

0

10 kg

5

10 kg

5

10 m

7,5 m
Kistblaasproef
0

onvoldoende
goed

5
4,5 kg

Unsterblaasproef
op 1,5 meter

Waardering

10 kg

6,4 m

matig
zeer goed

• Afmetingen (l x b x h)
• Gewicht
• Diameter aanzuigopening
• Oppervlakte blaasmond
• Type blaaspijp
• Brutoprijs zoals getest
• Leverancier

6,3 kg

– Machine (aftakas) zit dicht op trekker
– Scharnier blaasmond rammelt

Kistblaasproef
0

onvoldoende
goed

+ Zeer robuuste machine
+ Nauwelijks bladophoping voor het rooster

4 kg
Unsterblaasproef
op 1,5 meter

Blaaseffectiviteit
Instelmogelijkheden
Algehele constructie
Eindoordeel

Technische gegevens

Testmetingen

Plus
5,3 kg

– Brede machine
– Algehele constructie kan solider

Waardering

blaaspijp. De Intermac ASF 390 is ook lever
baar met een zwenkbare blaaspijp en steun
wielen en kost dan 4.770 euro exclusief btw.

Intermac ASF390 in het kort
Testmetingen

Plus

De blaasopening zelf is in grootte te variëren
via een aantal gaten in het onder- en in het
bovendeel. De slotbouten waarop je in hand
kracht een grote knop vastdraait, komen
echter vrij makkelijk weer los. Om ze goed
aan te draaien, is gereedschap nodig. Bij
sommige van die verstelcombinaties komt
de onderkant van de pijp iets omhoog. Dat is
niet praktisch. Wij werkten met een opening
van 20,5 cm breed en 19,5 cm hoog. Bij het
afkoppelen rust de machine stevig op de
vaste steunvoet en op de onderkant van de

matig
zeer goed

voldoende

De Intermac zuigt de lucht aan door een koker
en het grofmazige rooster laat blad makkelijk
door. Het scharnier van de blaaspijp rammelt.
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Compacte KWH levert stormkracht

Trilo laat niets aan het toeval over

De KWH 140 was bij beide blaasproeven de
concurrentie de baas. De 140 is een compacte
machine die ondanks zijn eenvoud doel
treffend is geconstrueerd.

De Trilo BL300 staat met zijn forse trommel
en grote zwenkwielen hoog op de poten.
Alles aan en rond deze machine maakt een
betrouwbare en doordachte indruk.

De KWH heeft geen steunwiel. Tijdens het
werk moet je er daarom goed om denken
dat hij niet te laag zakt. Dat kleine nadeel,
als je het zo wilt noemen, wordt ruim
gecompenseerd door het feit dat je ook heel
dicht bij de grond kunt werken. Een pluspunt
is ook de geringe breedte van nog geen
meter. Aan beide kanten zat hij ruim binnen
de breedte van onze testtrekker. De KWH
heeft twee aankoppelpunten voor de vang
haken van de hef. Daar zit een pen doorheen
voor categorie I en II; ook bij de topstangpen
is dat het geval. Handig! Een doordachte
indruk maakt de KWH ook wat betreft zijn
steunpoten. Die zijn makkelijk aan te bren
gen, houden de machine goed in balans en
vrij van de grond.
Ook zijn ze makkelijk op te bergen. Doe er
dan wel een elastiek omheen om rammelen
tegen te gaan. De tandwielkast is verticaal
bevestigd, waardoor de aftakasstomp in lijn
ligt met die van de trekker. Tijdens het werk
heeft de machine sterk de neiging zichzelf
naar links te drukken. Het is dus zaak de sta
bilisatie goed vast te draaien. De machine als
geheel maakt een goed afgewerkte indruk.

Het waaierhuis van de BL300 is 74 cm breed.
Desondanks blijft – met de blaaspijp naar
rechts – de breedte van de machine als
geheel binnen een meter. Een sterk punt.
Met de blaaspijp naar links (zoals op de foto
hiernaast), is die zo’n 20 cm breder. Bij het
zwenken van de pijp heb je behoefte aan
een indicatie in welke richting hij staat,
want in het grootste deel van het bereik zie
je hem niet. In de hydrauliekslang zit een
smoring, waardoor de snelheid van zwenken
is aan passen. De horizontaalliggende cilin
der vertaaltvia een staalkabel zijn beweging
naar een draaiing van de blaaspijp.

Blaaskracht genoeg
De blaaspijp is vergeleken met die van de
concurrentie opvallend kort. De bovenkant
van die pijp is via een scharnier en sleuf

Blaaskrachtmetingen

gaten in te stellen op een minimumhoogte
van de mond van 13 cm en een maximum
van 21 cm. In onze proeven werkten we met
een hoogte van 15 cm. De aanzuigopening is
28 cm en sluit nauw aan op de ventilator.
Mogelijk haalt de KWH daar een deel van
zijn efficientie vandaan. De 13 schoepen zijn
in vergelijking met die van de concurrentie
gemiddeld hoog en breed. Het rooster voor
de opening heeft lengtespijlen, waar kleine
blaadjes nog wel doorheen willen. Dat ver
kleint de kans op een vermindering van

blaaskracht. Het rooster is met rubberblokjes
aan het huis bevestigd, waardoor de kans op
rammelen gering is.

Technische gegevens
• Afmetingen (l x b x h)
• Gewicht
• Diameter aanzuigopening
• Oppervlakte blaasmond
• Type blaaspijp
• Brutoprijs zoals getest
• Leverancier

64 x 98 x 93 cm
110 kg
28,0 cm
270 cm2, instelbaar
vast naar rechts
3.550 euro (excl. btw)
KWH, Buren

In onze blaasproeven scoorde de Trilo gemid
deld. Op grond van het grote ventilatorhuis
hadden we meer verwacht. Mogelijk dat dit
komt door de vorm van de blaasmond. Die
laat de lucht aan de onderkant, die 24 cm
korter is dan de bovenkant, wat sneller ‘ont
snappen’. Dat heeft dan wel als voordeel (als
de blaaspijp naar rechts staat) dat de Trilo
dicht bij de middellijn van de trekker al blad
wegblaast. De bovenkant van de blaasmond
laat zich via een sleufgat goed richten. Voor
sommige toepassingen mag de mond als
geheel nog wel iets dichter bij de grond. De
steunwielen staan dat in de weg. Doordat de
machine vrij zwaar is, is het zaak de Trilo bij

KWH 140 in het kort
+ Eenvoudige en doeltreffende machine
+ Bij beide proeven de meeste blaaskracht

Min

Unsterblaasproef
op 1,0 meter

0

0

16

5

Min

10 kg

5
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Unsterblaasproef
op 1,0 meter

0

Blaaseffectiviteit
Instelmogelijkheden
Algehele constructie
Eindoordeel

5

10 m

De positie van de koppelingsas is prima.
Ook bij hoog heffen worden de hoeken in
de kruiskoppelingen niet te groot.

0

10 kg

5

10 kg

5

10 m

6,9 m
Kistblaasproef
0

onvoldoende
goed

5
5,1 kg

Unsterblaasproef
op 1,5 meter

Waardering

10 kg

Kistblaasproef

matig
zeer goed

• Afmetingen (l x b x h)
98 x 99 x 110 cm
• Gewicht
150 kg
• Diameter aanzuigopening 30 cm
• Oppervlakte blaasmond 338 cm2, vast
• Type blaaspijp
180°, zwenkbaar
• Brutoprijs zoals getest
5.850 euro (excl. btw)
• Leverancier
Vanmac, Amersfoort

6,5 kg

– Grote machine, weinig zicht naar achteren
– Blaasmond mag wel dichter bij de grond

8,3 m

0

onvoldoende
goed

+ Op alle fronten technisch knap
+ Geluidsisolatie; smoring op zwenkcilinder

5,8 kg
Unsterblaasproef
op 1,5 meter

Blaaseffectiviteit
Instelmogelijkheden
Algehele constructie
Eindoordeel

Technische gegevens

Testmetingen

Plus
7,1 kg

– Geen steunwielen

Waardering

vermeldt: 89 dB(A). Trilo is ook de enige die
in de plaat voor de instroomopening een
vorm van geluidsisolatie toepast.

Trilo BL300 in het kort
Testmetingen

Plus

wisselen tussen voor- en achteruit (met de
zwenkwielen aan de grond) in de breedte
goed te stabiliseren. De Trilo heeft één
breedte (hart-op-hart 73,5 cm) waarop de
vanghaken van de hef zijn te bevestigen.
Vanaf de verticaal geplaatste tandwielkast
brengen drie V-snaren het vermogen over
op de waaier. Een compliment is er voor de
nette manier waarop de machine werd gele
verd, inclusief handleiding en onderdelen
boek. Trilo is van de zes machines de enige
die op het typeplaatje de geluidsproductie

matig
zeer goed

voldoende

Door de bevestiging van de steunwielen kan de
blaaspijp niet al te ver naar beneden. En voor
bepaalde toepassingen zou je dat wel willen.
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Votex is fijne blazer om mee te werken

Wiedenmann doet het vooral anders

De B20 van Votex is in blaaskracht geen uitschieter, maar toonde zich desondanks in
deze test het meest allround. Dat komt
vooral door de praktische blaaspijp.

De Wiedenmann is de enige in deze test
met een horizontale ventilator en maar één
steunwiel. Aan de werking doet dat niets af.
De Whisper Twister is gewoon anders.

Dat de Votex complimenten krijgt voor de
blaaspijp komt in de eerste plaats omdat hij
(naar rechts blazend) bijna midden onder de
trekker begint (zie foto hiernaast). Ook is de
onderkant van de blaasmond zo’n 20 cm
korter dan de bovenkant. Daardoor krijg je
ook op een smal pad zo goed als alles schoon.
Samen met het goede overzicht en de breed
staande steunwielen maakt dat het werken
met de B20 plezierig. De steunwielen geven
op oneffen terrein een voorspelbaar gedrag.
Wel moet je daarbij in de gaten houden dat
ze bij een compacttrekker buiten de achter
banden komen. Bij het blazen naar links
komt ook de pijp buiten de trekker uit. De
kans dat je daarmee iets raakt, is er alleen
achteruit; vooruit zit het steunwiel ervoor.
De smoringen in de hydrauliekleidingen
maken dat de blaaspijp ongeacht het type
trekker altijd goed gedoseerd zwenkt. In
tegenstelling tot andere machines met een
zwenkbare pijp, werkt de Votex niet met
een cilinder, maar met een hydromotor.

Het ene zwenkwiel in het midden maakt dat
de Whisper Twister soepel achter de trekker
loopt. Eén wiel zet zich makkelijker om dan
twee. Wel verhindert het wiel dat de blaas
mond dicht bij de grond kan komen. Dat is
soms een nadeel. Je moet met de Wieden
mann wat meer afstand van het blad nemen.
Daarbij maakt hij met z’n blaaskracht wel
indruk. De lucht buldert er echt uit. De pijp
kan traploos naar beneden tot de positie op
de foto. Let er wel op dat de contramoer op
de spindel goed is aangedraaid, anders zakt
de pijp en dan kiert de bovenkant. De Wie
denman heeft veruit de grootste mond (713
cm2) en maar liefst 38 schoepen in de venti
lator. In de pijp zitten 5 horizontale lamellen
die de lucht goed geleiden (zie kistproef).

Rammelvrij
De tandwielkast zit verticaal en de koppelings
as zit daar aan de onderkant op. Daardoor
ligt de as tijdens het werk vrij horizontaal.
Bij een iets grotere trekker is het nog beter.
De hoek van de blaasmond is traploos ver
stelbaar met een vleugelmoer. De bovenkant

Vrij steil
horizontaal is de uiterste stand. Verder hoeft
ook niet. Het scharnier is rammelvrij.
Ook voor de rest steekt de Votex technisch
knap in elkaar. De steunpoten zijn op twee
hoogtes te bevestigen en houden ongeacht
de hoogte van de steunwielen de machine
geheel vrij van de grond. Hij staat dan stabiel.
De diameter van de aanzuigopening en de
grootte van de blaasmond zijn bij de Votex
ten opzichte van de concurrentie relatief
klein. Op het aanzuigrooster blijft geregeld
blad zitten, omdat de openingen klein zijn.

De B20 is afgestemd op een aftakasvermogen
van 15 kW (20 pk).

Technische gegevens
• Afmetingen (l x b x h)
• Gewicht
• Diameter aanzuigopening
• Oppervlakte blaasmond
• Type blaaspijp
• Brutoprijs zoals getest
• Basisprijs
• Leverancier

82 x 150 x 101 cm
135 kg
22 cm
203 cm2, vast
180°, zwenkbaar
5.710 euro (excl. btw)
3.895 euro (excl. btw)
Votex, Enschede

Het blad dat op het rooster van de aanzuig
opening komt te zitten, valt er bij stopzetten
van de aftakas niet af en vraagt dus alert
heid. Een geluk is wel dat je dat blad ziet. Bij
de andere machines is zo’n eventueel opko
mend probleem aan het oog onttrokken.
Zwenken doet de Wiedenmann via een cilin
der bovenop. Doordat het huis om de venti
lator heendraait, steekt de blaasmond aan
beide kanten even ver buiten de trekker uit.
Dat werkt voorspelbaar. Ook omdat je ten
allen tijde ziet in welke richting de blaaspijp

Votex B30 in het kort
+ Effectieve plaatsing van blaasmond
+ Technisch hoogwaardige machine

Min

Unsterblaasproef
op 1,0 meter

0

18

5

0

Min

10 kg

5
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Unsterblaasproef
op 1,0 meter

0

Blaaseffectiviteit
Instelmogelijkheden
Algehele constructie
Eindoordeel

5

10 m

De steunwielen voldoen goed en de vanghaken van de hef zijn op drie breedtes te
bevestigen.

0

10 kg

5

10 kg

5

10 m

7,9 m
Kistblaasproef
0

onvoldoende
goed

5
5,2 kg

Unsterblaasproef
op 1,5 meter

Waardering

10 kg

Kistblaasproef

matig
zeer goed

• Afmetingen (l x b x h)
108 x 113 x 96 cm
• Gewicht
200 kg
• Diameter aanzuigopening 32 cm
• Oppervlakte blaasmond 713 cm2, vast
• Type blaaspijp
180°, zwenkbaar
• Brutoprijs zoals getest
5.980 euro (excl. btw)
• Leverancier
Van der Pols, Zuidland

6,2 kg

– Op aanzuigrooster blijft blad liggen
– Luchtstroom komt pas laat aan de grond

5,1 m

0

onvoldoende
goed

+ Veel blaaskracht
+ Makkelijk manoeuvreren via één steunwiel

2,7 kg
Unsterblaasproef
op 1,5 meter

Blaaseffectiviteit
Instelmogelijkheden
Algehele constructie
Eindoordeel

Technische gegevens

Testmetingen

Plus
5,3 kg

– Steunwielen staan vrij breed
– Blaaskracht op grotere afstand beperkt

Waardering

uit rijdend naar voren staat. Wiedenmann
geeft een luchtsnelheid op van 50 m/s en
een opbrengst van 200 m3/min.

Wiedenmann Whisper Twister in het kort
Testmetingen

Plus

staat. Een punt van aandacht is de hoge
bevestiging van de koppelingsas. Die staat
met het steunwiel aan de grond al vrij steil.
Draaiend moet je dus niet te hoog tillen. Bij
afkoppelen moet dat wel, omdat je anders
de steunpoten er niet onder krijgt. Die poten
kunnen wel 15 cm korter. Handig is weer
dat er zwenkwieltjes aan zitten. Op harde
grond is verplaatsen makkelijk. De Wieden
mann is vrij lang, zeker met het steunwiel
naar achteren. De kans dat je daarmee iets
raakt is echter klein, omdat het wiel achter

matig
zeer goed

voldoende

De Whisper Twister zwenkt de trommel via een
ingenieus mechanisme om de ventilator heen.
Op het rooster blijft makkelijk blad liggen.
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