ONDERNEMEN MET VAKTECHNIEK - TKD THUIS

EEN BREED AANBOD
VERNIEUWINGEN

Verrassingen alom

Elke zichzelf respecterende standhouder heeft wel iets bijzonders te melden. Op deze pagina’s
hebben we er een aantal zaken uitgepikt die ons opvielen. Dat varieert van het vele nieuws
bij Kubota, een verrassende zout- en steenslagbestendiger VGM en de nog niet breed ontdekte
Mach 4-rupstrekker tot het feestje dat Engcon graag met de gebruikers had willen vieren.

KUBOTA KX060-5 EN
KX080-4 ALPHA2

Eén van die machines waarmee je even moet
proefdraaien, al was het om te ervaren hoe je tegelijk en fijngevoelig de giek, arm, bak en swing
kunt bedienen. Meerman wilde op de TKD nadrukkelijk de nieuwe KX060-5 en KX080-4 Alpha2
neerzetten. Het topmodel van de Kubota-range
heeft een verbeterd hydraulisch systeem en voldoet aan Stage V-norm dankzij toepassing van
een roetfilter met regeneratie. Van de vernieuwde
-5-serie KX060-5, U56-5 en U50-5 had Meerman
groots willen inzetten op de KX060-5 met nog
steeds de keuze tussen een binnendraaier of een
conventionele graafmachine.
Ze hebben een grotere cabine, verbeterde isolatie,
beter zicht, tal van nieuwe comfortfuncties, een
7-inch-lcd-scherm en jog-dial-bediening en standaard twee extra functies met een nauwkeurige
controle op de olietoevoer. Daarnaast kondigt
Meerman de in eigen huis ontwikkelde elektrische KC70H-4-dumper en de elektrische Q-Lectra
M19e-graafmachine aan.

DEMAREC OILQUICK
OQL-SNELWISSELSYSTEEM
Demarec zet in op het volledig automatisch OilQuick OQL-snelwisselsysteem voor wielladers, waarmee hydraulische uitrustingsstukken inclusief de slangen kunnen worden aan- en
afgekoppeld vanuit de cabine. De machinist kan binnen enkele
seconden wisselen tussen diverse uitrustingsstukken, zoals
bakken, hydraulische palletvorken en rolbezems. Er zijn vier
typen: de OQL310-1 voor wielladers van vijf tot tien ton, de
OQL310-2 voor wielladers van tien tot twaalf ton, de OQL310-3
voor wielladers van twaalf tot 21 ton en de OQL410-1 voor
wielladers van twintig tot 33 ton.
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VGM ZK30-2
Helaas niet op de stand en niet op de demobaan, deze ZK
30-2 van Van Ginkel Machines. De ZK30-2 is voorzien van
de nieuwe onderhoudsvrije DynAx-triangelophanging
met zware BPW-assen en behandelde Sursulf-veercilinders tegen zout en steenslag. Het nieuwe onderstel heeft
een extra grote pendeluitslag. Verder is er een uitgebreid
scala aan opties. Daarnaast had Van Ginkel graag zijn
oerdegelijke 6,5-tons bakkenwagen laten zien. Die is ook
wel interessant voor veilig gekentekend vervoer.
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BOBCAT R-SERIE
SCHRANK- EN RUPSLADERS
Compleet nieuw ontwikkeld, betere prestaties, duurzamer en
meer comfort. Dat zijn de speerpunten van de nieuwe Bobcat
R-serie schrank- en rupsladers. Bobcat claimt hiermee de meest
duurzame en robuuste Bobcat R-serie Stage V-laders neer te zetten die het ooit heeft gebouwd. Inter-Techno had ze graag willen
laten zien, maar je zult dus even moeten wachten. Bobcat brengt
in het laatste kwartaal van 2020 eerst de S66- en S76-schrankladers en de T66- en T76-rupsladers uit. In de loop van 2021 volgen
andere modellen. Het nieuwe gietstaal van de hefarmen van
deze machines zorgt voor een hogere hefcapaciteit en hefhoogte.
Bobcat geeft aan dat deze hefarmen twintig procent sterker zijn
dan de hefarmen op de huidige machines. De nieuwe torsieophanging met vijf schakels voor de nieuwe rupsladers zorgt voor
betere prestaties en comfort.

DERTIG JAAR JE EIGEN ENGCON

Bobcat heeft de cabine compleet opnieuw ontwikkeld. De machinist gaat er flink op vooruit. Denk aan onder meer keyless start,
een verwarmde en luchtgeveerde stoel met stoffen bekleding en
een 7-inch Bobcat Touch-display.

Dertig jaar trots op je eigen Engcon. Dat zijn ze in de fabriek en dat wil
Engcon graag overdragen en had het op de TKD willen vieren met
trotse gebruikers. Dit mede ter ondersteuning van de nieuwste generatie ePS-draaikantelstukken (Engcon Positioning System) voor het eigen DC2-besturingssysteem, maar dat daarnaast ook ‘open’ werkt
met andere besturingssystemen van Engcon en die van andere merken. Engcon verwacht dat de industrie de komende twee tot drie jaar
draaikantelstukken zal zien als een standaardonderdeel van de werktuiguitrusting en die dus in toenemende mate af-fabriek zullen worden geleverd. Desondanks wil Engcon onafhankelijk blijven leveren,
ook voor eerste montage, om zo vanuit eigen vestigingen dichter bij de
klant te blijven staan.

ANTONIO CARRARO MACH 4
Niet direct nieuw, maar ook nog niet echt bekend bij
het brede publiek is deze Antonio Carraro Mach 4.
Importeur Hissink in Oeken had hem graag weer op
de demobaan gehad met een flink kilverblad. De
Mach 4 is een drietons trekker. Op de rupsen geeft
dat een bodemdruk van nog geen kilo per vierkante
centimeter. De 72 kW (98 pk) machine is in tuin en
park, landbouw, boomgaard en kassenteelt een bekende geworden, maar in de aannemerij en grond en
infra nog niet helemaal ontdekt. De Mach 4 kan
worden ingezet op slecht draagkrachtige gronden.
Het is dan een sterke, compacte werktuigendrager,
waarmee je bijvoorbeeld kunt kilveren en egaliseren.
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