GEBRUIKERSERVARING JCB HYDRADIG
Scoren in slotenwerk, infra volgt

ondernemen met

vaktechniek

JCB stelde drie jaar geleden de Hydradig voor als de revolutie in het infrawerk. In Nederland slaat deze in eerste instantie vooral
goed aan voor het reinigen van sloten en het bermwerk. Inmiddels beginnen de voordelen van het infrawerken ook te landen.
Schuring in Nieuwediep gebruikt de Hydradig voor het slotenwerk en wij tekenden daar zijn praktijkervaringen op.
Een typerend voorbeeld van de inzet van de JCB Hydradig
betreft het in berm- en slotenwerk gespecialiseerde Loon- en
Grondverzetbedrijf Schuring in Nieuwediep. Anne Schuring
startte deze tak vanwege zijn liefde voor het sloten schonen
in het waterrijke gebied aldaar. Dat gebeurde jarenlang met
de bekende Caesar, maar nu deze niet meer leverbaar is, is
Schuring in zijn speurtocht naar een volwaardige vervanger
op de Hydradig uitgekomen: een mooie lichte en compacte
machine tegen een voor het slotenwerk betaalbare prijs.
Daar zijn ze bij Schuring heel helder in. Je kunt voor andere
opties kiezen, maar per meter krijg je niet meer betaald. Dan
is de JCB Hydradig volgens Schuring de keuze voor dit werk.
Voor ruwweg anderhalve ton heb je de machine op brede
710/40-22.5-banden, een eigen 4,30 meter brede maaikorf
eraan en gaan. Gaan is bij Schuring de afgelopen driekwart
jaar ruim duizend uur draaien, vrijwel puur in sloot- en bermwerk. Anne Schuring runt het bedrijf samen met zijn zoon
Arno. Ze verrichten berm- en slootonderhoud voor boeren,
gemeenten en hoofdaannemers. Anne zit meestal zelf op de
JCB, maar draait ook nog geregeld op de Caesar.
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Licht en compact
De argumenten zijn voor Schuring helder. De JCB is met zijn
circa elf ton een relatief lichte machine. De reikwijdte van
circa 7,50 meter voor het slotenwerk is voor de omstandigheden aldaar groot genoeg. Voor het slotenwerk is er een
maaikorf met de bekende verlengde lepelsteel aangebracht.
Extra contragewicht was niet nodig. Voor Schuring is dat relatief lage eigen gewicht belangrijk voor de agrariërs bij wie hij
door de weilanden moet. Die hebben zo minder last van
spoorvorming en verdichting en dat vertaalt zich direct in
klanttevredenheid. Van minder bodemvrijheid (ten opzichte
van de Caesar) heeft Schuring geen last. Toch zijn hier nog
wensen. Schuring heeft een extra gat in de bovenste giek laten aanbrengen, omdat met de standaardgiek niet goed en
dicht genoeg op de wielen kon worden gelost. Je kunt dan
de giek niet helemaal meer strekken, maar dat is volgens de
Schurings voor dit werk geen beperking. Zij zijn nu tevreden
over het bereik en het lossen tegen de wielen. Opzij lossen of
lossen in een volgwagen doen ze relatief weinig. Daar waar
dat van toepassing (in de bebouwde kom) is, redden ze het

wel. Eigenlijk is de hele giekconstructie voor dit werk krap bemeten. Daarvoor zou het mooier zijn dat de ophanging van
de giek wat verder naar achteren zou zijn geplaatst. JCB geeft
aan dat dit op klantwens kan (zie kader), maar Schuring vindt
dit niet nodig.

Het zicht op het
slotenwerk is
prima. Ook de
bediening voldoet
bij Schuring aan de
gestelde verwachtingen.

Veiligheid
Een tweede belangrijke argument is de veiligheid. Voor het
werken langs de weg en in woonwijken is de JCB Hydradig
vanwege zijn compactheid een graag geziene variant. Het is
een echte binnendraaier, met rondom goed zicht doordat
motor en toebehoren in de onderwagen zitten, waardoor de
bovenbouw compact kon blijven. Dat komt de veiligheid ten
goede en ook dat is voor de Schurings een belangrijk argument. Ze geven aan dat ze natuurlijk zelf niet zitten te wachten op trammelant en voor de opdrachtgevers is het ook een
welkome troef, omdat ze zo minder klachten krijgen van omwonenden en passanten. Schuring merkt dat dit bij inschrijvingen een voordeel kan zijn. Anne en Arno Schuring zijn tevreden over het zicht rondom. Niet alleen voor de veiligheid,
want het bevordert ook de werksnelheid. Wel wordt het zicht
recht vooruit (bij transportwerk) wat beperkt door de relatief
laag zittende bovenstijl in combinatie met de bovenaan
scharnierende ruitenwisser. Het niet schoongemaakte deel
van de ruit zit precies in het zicht. Omdraaien is ook niet helemaal de oplossing, omdat het dan niet schoongemaakte
deel weer het zicht bij het slotenwerk beperkt. Voor het
transport over de weg zit de giek in het zicht, al kun je wel
goed opzij kijken, maar dat kan niet anders bij een vooraan
opgehangen cabine. Daar mag JCB over nadenken. De
maaikorf klapt wel mooi compact in.

Compactheid geeft
in dit geval wel een
goede bereikbaarheid voor het
tanken en het
luchtfilter.

Compact
De compactheid heeft voor het werk zijn voordelen, maar
daardoor zit ook alles heel compact weggewerkt in de onderwagen. Dat betekent tegelijk dat de toegankelijkheid
voor onderhoud ook krap is. In zaken als de bekende ruime
opbergplek voor een gereedschapskist en toebehoren is niet
echt voorzien. Het ontbreekt daar (ten opzichte van een
veertientons mobiele graafmachine) aan ruimte. En dus zit
de gereedschapskit op de onderwagen gemonteerd. Bij de
cabine zelf zie je dat ook terug. Achter de zitting is geen plek
om een koelbox of iets dergelijks mee te nemen. Bij dit soort
werk maak je toch vaak lange dagen en dan is die ruimte
wenselijk. Vanuit dat oogpunt zou JCB de cabine wel dertig
centimeter dieper mogen maken.
Over de bediening en de prestaties bij het maaikorven is
Schuring dik tevreden. De machine loopt mooi rustig en doet
goed wat hij moet doen. Daarmee staat de JCB voor dit werk
sterk in zijn prijs-kwaliteitverhouding. Het brandstofverbruik
wordt niet continu gemeten, maar volgens Anne zit dit wel
goed. De computer geeft aan dat het acht liter per uur is,
mede doordat Schuring relatief veel transportkilometers
draait. De machine werkt in een ruime straal om het bedrijf,
maar gaat wel elke dag terug naar huis. Schuring geeft aan
dat hij er normaal gesproken zo’n zes kilometer per dag mee
‘sloot’. Gezien de gangbare metertarieven is een duurdere
machine wat hem betreft niet gewenst. Over onderhouds-

De cabine mag
wat ruimer. Achter
de zitting is geen
ruimte voor een
koelbox en de
bovenste stijl zit
te laag voor lange
mensen.

kosten valt op deze leeftijd (ruim 1300 uur) nog niet veel te
zeggen. Tus dusver zijn de Schurings prima geholpen door
hun JCB-dealer, dus mag de JCB blijven.
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Ook infra

De JCB is met 40 km/u snel en de maaikorf klapt mooi c ompact op.
De Schurings rijden daarom elke dag naar huis. Dat zie jeterug in
het brandstofverbruik van circa acht liter per draaiuur.

Om dicht tegen de wielen te lossen, is een extra gat in de giek
aangebracht. Daardoor kan de giek niet helemaal meer worden
gestrekt, maar dat is voor dit werk geen beperking.

Nadeel van de compactheid is dat de onderwagen geen ruimte
biedt voor gereedschap en dergelijke. Daar zul je dus zelf
oplossingen voor moeten bedenken. Dat kan heel eenvoudig zo.
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JCB Benelux bevestigt dat veel van de verkochte Hydradigs in Nederland in eerste instantie voornamelijk voor het berm- en slootwerk zijn aangeschaft. Hoewel de machine daar niet primair voor op de markt is gezet, is JCB daar al wel op
ingesprongen met af-fabriek een uitrusting voor het maaikorven. Dealer Asjens
heeft al een Hydradig voorzien van een A-frame met teruggeplaatste giek voor
het slotenwerk. Voor het infrawerk begint de belangstelling aan te trekken. Met
name in het westen van het land draaien er al een flink aantal in stedelijke gebieden. Dan komt de machine volledig tot zijn recht, zoals hier op de foto op de
trambaan in Amsterdam. Hij is daar toegelaten omdat het een echte compacte
binnendraaier is en omdat de machine zo compact is. Dan heb je de voorop gehangen scharnierende giek ook nodig. Dat zien opdrachtgevers en dan staan
de bedrijven die deze machine hebben weer sterker bij inschrijvingen. In het
grondwerk zijn de grote voordelen dat je op krappe bouwplaatsen goed kunt
manoeuvreren vanwege de vierwielbesturing. De lange lage versnelling die tot
zo’n 23 km/u gaat, is ook een voordeel. De combinatie van zijn compactheid ten
opzichte van zwaardere mobiele graafmachines en zijn snelheid (tot 40 km/u)
ten opzichte van compacte rupsgraafmachines geeft voordelen voor de ondernemer. Voor wie meerdere projecten heeft lopen, is het een machine die snel
kan switchen en indien nodig ook nog een (bakken)wagen of kleine aanhanger
meeneemt. Het verbruik ligt ruwweg van circa vijf liter per uur voor wie op locatie blijft tot circa acht liter per uur bij veel transportwerk met eventueel een bakkenwagen. JCB verwacht mede daarom in het grond- en infra marktsegment
te groeien, al blijft het gevoel overheersen dat de giek voor deze machine wat
aan de krappe kant is. Het zal ons niet verbazen als er toch een variant met een
grotere giek en misschien een variant met een giekophanging naast de cabine
komen. Zoals u in Grondig nummer 5 hebt kunnen lezen, is er via Hobelman in
Halle al een specialistisch alternatief voor het berm- en slotenwerk en het grondwerk beschikbaar op dezelfde JCB-basis. Voor JCB staat het concept en scoort
het merk er internationaal beter mee dan in Nederland. Het blijkt internationaal
vooral ook een belangrijke concurrent voor de (eigen) laadgraafcombinatie.
De eerste updates zitten eraan te komen.

JCB-dealer Asjes bouwde al een Hydradig om met een naast de cabine geplaatste giek
voor het maaikorven.

