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WIM VAN BREDA PAKT
IMPORTEURSCHAP GREENTEC OP

Een verrassing op de Agritechnica was de zilveren medaille
voor de GreenTec Scorpion Hybrid-driepunts-maaiarm. Daar
bovenop kwam afgelopen winter het importeurschap van
Wim van Breda voor GreenTec. Reden om eens te kijken wat
dit merk toevoegt. Het blijkt te gaan om een brede range
driepunts-maaiarmen met heel veel aanbouwdelen.
Voor het eerst een grote, aansprekende stand op
de Agritechnica-beurs en dan ook nog eens een zilveren medaille winnen. Als je hoort dat zo’n merk
al in 1979 is ontstaan als tak van een landbouwmechanisatiebedrijf, dan is de eerste vraag: waarom
niet eerder? De verklaring is gelegen in de recentere
geschiedenis. GreenTec heeft zich in eerste instantie
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gespecialiseerd in de aanbouwdelen en daarin een
heel brede range opgebouwd. Het bedrijf werkte
daarin vanaf 1992 samen met Spearhead. Daar betrok het de maaiarmen van en ook had het bedrijf
het agentschap voor Spearhead in een groot aantal
Europese landen. Spearhead betrok op zijn beurt zijn
aanbouwdelen van GreenTec. Die overeenkomst
stopte twee jaar geleden. GreenTec besloot toen om
zelf driepunts-maaiarmen te ontwikkelen, vooral
omdat dit product in zijn grootste afzetgebieden
Denemarken en Duitsland de snellopers zijn. We
hebben het dan over klanten die machines beperkt
inzetten voor het maaien en snoeien van singels en
houtwallen. Die willen driepuntsmachines waarmee
ze beide kunnen en die ze eenvoudig volledig kunnen
afzetten. Met het oog op deze inzet ontwikkelde
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GreenTec vanaf een blanco stuk papier de nieuwe
Scorpion-maaiarmen.

WIM VAN BREDA
Wim van Breda heeft voor de vaste aanbouw aan de
trekker de Herder Grenadier in het leveringsprogramma. Daarnaast had het bedrijf de Votex Clipper,
een compacte driepunts-maaiarm. Toen Votex daarmee stopte, ontstond er in het productprogramma
van Van Breda een gat. Het bedrijf ziet een groeiende
markt voor machines voor driepuntsmontage in het
seizoen bij het bermonderhoud en het snoeien. Denk
dan aan recreatieterreinen en (stedelijke) gebieden
met beperktere ruimtes en draagkracht. Dat is een
ander marktsegment dan het ‘Herderen’. Dick van
Breda ziet hierin dan ook geen concurrentie met het
Herder-programma. Ook veel cumelabedrijven opereren als dienstverlener in dit seizoensegment. Om
dat gat op te vullen en dus ook aan de onderzijde van
het gamma machines te kunnen aanbieden, kwam
Wim van Breda op de Agritechnica in contact met
GreenTec. Dat resulteerde uiteindelijk begin februari
in het importeurschap van het productprogramma
van GreenTec. Van Breda heeft daarmee die gewenste driepuntsmachines en werktuigen in het
pakket.

BREDER PAKKET

‘VOOR ALLEEN AL DE SCORPION
6S-MAAIARM ZIJN ER MAAR LIEFST
32 VERSCHILLENDE
WERKTUIGEN LEVERBAAR’

GreenTec biedt echter veel meer dan de range Scorpion-driepunts-maaiarmen. Het bedrijf is nog steeds
fabrikant en leverancier van een heel brede range
aanbouwdelen in alle soorten en maten, vooral voor
het scheren of knippen van heggen en houtwallen.
Dat varieert van zaagbladuitvoeringen tot knippers,
slagmessen en klepelaars, maar ook greppelfrezen,
klepelbakken, cirkelmaaiers, obstakelmaaiers, onkruidborstels en blazers. Het betreft compacte werktuigen voor smalspoortrekkers tot en met de grote
kranen of wielladers. Voor alleen al de Scorpion
6S-maaiarm zijn er maar liefst 32 verschillende
werktuigen leverbaar. Voor een deel passen die ook
op de Herder-apparatuur. Daarnaast fabriceert
GreenTec als enige hiervoor een aanbouwdrager die
kan worden gemonteerd in de trekkervoorlader of
aan een shovel. Deze HXF-unit heeft een sideshift
voor het knippen van heggen en houtwallen.
Voor GreenTec is hiervoor de lokale markt belangrijk,
omdat in Duitsland en Scandinavië veel boeren een
(compacte) wiellader of trekker met frontlader hebben en daarmee ‘s winters houtwallen onderhouden.
Voor deze GreenTec HXF ziet Van Breda toegevoegde
waarde voor bedrijven die met een compacte wiellader dergelijke onderhoudswerkzaamheden uitvoeren op bijvoorbeeld parken en campings en voor
stedelijke gebieden oplossingen zoeken voor beperkte ruimtes en minder draagkrachtige omstandigheden. Van Breda heeft inmiddels de eerste
machines in bestelling, waarbij naast de Scorpion
ook al een HXF-unit is verkocht.

DE SCORPION
HYBRID-MAAIARM
Afgelopen jaar presenteerde GreenTec de nieuwe
serie Scorpion-maaiarmen. Het gaat hierbij om tien
modellen met een horizontaal bereik van 3,30 tot
8,30 meter in verschillende groottes voor trekkers en
zelfrijders van verschillende zwaartes. De zilveren
medaille voor de nieuwe Scorpion Hybrid-maaiarm is
een optelsom van factoren. De belangrijkste is dat de
Scorpion een functie heeft waarmee via een druk op
de knop wordt overgeschakeld van normaal op zweefstand maaien naar parallelgeleiding voor snoeiwerk.
Deze functie is elektrohydraulisch geregeld via hydrauliekcilinders. Er hoeft niets te worden gewijzigd
aan de machine en dus is het niet nodig om een stangensysteem te monteren voor de parallelgeleiding.
Een tweede punt is een in de machine geïntegreerde
vierpuntsophanging voor een grotere stabiliteit.
Hierbij is de driepuntsophanging uitgebreid met een
steun op de kipperknobbel of ondertrekhaak. Via een
geleiding kan de machine toch in de driepuntshefinrichting heffen en zakken.
Door dit vierde punt zijn geen extra stabilisatievoorzieningen nodig die normaal worden aangebouwd en
is de machine dus in enkele minuten aan te bouwen.
Derde is het grote zwenkbereik van de maaiarm van
155 graden van recht achter tot naast het voorwiel.
Hiermee kan beter (rechtstandig) tussen bomen door
worden gemaaid, bij de start verder naar achteren
worden ingezet en aan het eind verder naar voren
worden uitgemaaid. De armen zijn vervaardigd uit
het hoogwaardige Strenx 700-staal. Daarmee konden
ze wat compacter en lichter worden uitgevoerd dan
gangbare maaiarmen. Voor het maaien van (ruw) en
ongelijk terrein heeft GreenTec nog de functie AHC
(Auto Height Control). Hierbij volgt de maaier automatisch de contouren van het terrein.
Ten slotte levert GreenTec ook nog een maaiarm in
frontaanbouw voor bijvoorbeeld smalspoortrekkers.
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