Tuinaanleg- en onderhoud

Elektrisch materiaal evolueert snel
Met een Vlaamse regering die het gebruik van tweetakttoestellen voor het onderhoud
van openbaar groen wil terugschroeven, is het duidelijk dat de opmars van elektrische
machines enkel nog zal versnellen. Leveranciers tonen dat de alternatieven klaarstaan.
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Bart Verelst en Jan Vancayzeele, consulenten tuinaanleg
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De eerste elektrisch aangedreven tractoren zijn een feit,
zoals hier bij Farmtrac. Aan kracht en efficiëntie ontbreekt
het absoluut niet; de werktijd is echter nog niet optimaal.
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Nieuw in het gamma mechanische onkruidbestrijding bij
Zasso: geleidende linten dienen hevige stroomstoten toe
aan onkruidplanten waardoor ze onmiddellijk stoppen met
groeien.
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Elektrisch aangedreven minigravers zijn een item waar
vele merken op inzetten, waaronder ook JCB: de machines
zijn sterk, overal inzetbaar en quasi geruisloos.
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De STILH onkruidverwijderaar: een roterende kop met
verticale messen, gemonteerd op de aandrijving van een
accu-aangedreven bosmaaier. De snelle, roterende beweging ‘snijdt’ de onkruidplantjes zowel boven als onder de
grond in stukken.

sen uit en zijn veel stiller dan een motor.
Ook het gewicht speelt vaak in het voordeel.Elektrische apparaten hebben
bovendien minder onderhoud nodig.
We geven enkele voorbeelden.
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Elektrisch materiaal stond in de kijker op de afgelopen
GroenTechniek Holland en ook STIHL plaatste op zijn
demodag nabij Stuttgart (GE) elektrische innovaties
duidelijk in de kijker. Producenten en consumenten
worden zich steeds meer bewust van de voordelen van
elektrisch aangedreven apparaten. Elektrisch aangedreven toestellen stoten geen schadelijke uitlaatgas-
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De STIHL RMA 765 V is een professionele accugrasmaaier.
De robuuste grasmaaier, verkrijgbaar voor het seizoen
2020, is voorzien van een duurzame behuizing en heeft een
maaibreedte van 63 centimeter.
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De STIHL BGA 200 en de STIHL BGA 86 zijn 2 handgedragen accubladblazers. De STIHL BGA 200 is geschikt voor
het reinigen van grote oppervlakken. De STIHL BGA 86 is
met zijn blaaskracht tot 50% krachtiger dan de BGA 85.
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De accusnoeizaag STIHL GTA 26 is een innovatieve, veelzijdige snoeimachine. Het 10 centimeter lange zaagblad en
de zaagketting zijn geschikt om takken met kleine diameter
te snoeien en houten plankjes te zagen.
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De STIHL MSA 220 C-B is de krachtigste kettingzaag uit de
STIHL accuportfolio. Met haar hoge kettingsnelheid is ze
geschikt voor houtonderhoud, houtconstructies en het
zagen en verwerken van hout met kleine diameter.
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Categorie < 150 m2

Bert Daenekindt
Moeskroen

Mathieu De Telder
Annabelle Tieter
Gent

Roeland Vranckx
Geel
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Tuinonderneming
Monbaliu bvba
Bart Monbaliu
Oudenburg
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Categorie groen kleurt

Stijn Phlypo
Roeselare

ZILVER

Tuinarchitectuur Adam
Robin & Kevin Adam
Overijse
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Categorie jong talent
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Categorie > 750 m2

Bjorn Bil
Ruiselede

Bolster
Eef Coolen
Caro Lutsch
Hasselt

Duo Verde
Jeroen Verheyen
Brasschaat

Stijn Phlypo
wint publieksprijs
Vlaamse Tuinaannemer
Tuinaannemer Stijn Phlypo uit
Roeselare won de Publieksprijs van
De Vlaamse Tuinaannemer. Hij is
daarmee één van de absolute winnaars van 23e editie van deze prestigewedstrijd voor tuinaannemers.
Eind oktober werden de laureaten
gehuldigd in Kasterlee. De organisatie is een initiatief van VLAM en
krijgt ook steun van AVBS-Groen
Groeien. Een professionele
vakjury van tuinexperten koos de
laureaten. n
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