ondernemen met

vaktechniek

Het beste van twee in één
Hemos Machinebouw en Veldhuizen Wagenbouw bouwen smal snelverkeer-maaivoertuig
De expertise van Veldhuizen Wagenbouw voor het rijdend gedeelte en de bijbehorende keuringen plus de expertise van
Hemos Machinebouw als zelfrijder-maaispecialist leveren dit snelverkeer-maaivoertuig op met een buitenwerkse breedte van
1,77 meter. Op GroenTechniek Holland moet deze Luctor 322 Nederlands gekeurd en gekentekend zijn debuut maken. Daarna
gaat hij meteen aan de gang bij de eerste eigenaar, cumelabedrijf Verhart Groen in Montfoort.

Zoals u ziet, staat het voertuig net op de wielen en bijna
klaar bij de Hemos-fabriek in Meppel. De elandtest moet
het voertuig nu nog afleggen bij het RDW-keuringscentrum
in Lelystad en dan de moeten de laatste zaken worden afgerond, zoals het monteren van de maai-units. Als u dit
nummer leest, is dat naar inschatting succesvol afgerond
om de combinatie officieel in Nederland erkend en gekentekend te hebben als klasse N3G-voertuig. Een vrachtwagenkentekening, waarbij de G staat voor Gelände, oftewel
ruwterreinvoertuig. Daarmee is het voertuig officieel in Ne-
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derland gekentekend en toegelaten voor het werken naast
de snelwegen en rijden op de snelwegen. Je mag ermee
werken op de vluchtstroken met een minimale afstand tot
de wegstreep van 1,10 meter. Met een voertuigbreedte van
1,74 meter en een cabinebreedte van 1,77 meter is die doelstelling gerealiseerd. Met de deels gedraaide cabine werk je
in de praktijk met een 1,74 meter brede machine, waarbij
zelfs de spiegels nog netjes binnen de gestelde grenzen
blijven en in de regel iets asfaltruimte over hebt. Over puntjes op de i gesproken.

Iveco-delen
De basiscomponenten komen van een Iveco-vrachtwagen,
waarbij Veldhuizen de assen heeft ingekort om op voor
445/65R22.5- en achter 600/50R22.5-vrachtwagenbanden
binnen de 1,74 meter te blijven. Hemos heeft hiervoor een
compleet nieuw onderstel ontworpen met een mechanische
besturing door het hart van de draaikransen van de twee
gieken, met een zo laag mogelijk zwaartepunt. De motor is
een 235 kW (320 pk) sterke Iveco-5,9-liter-Euro 6-krachtbron.
Deze is vanwege de beperkte ruimte aan de zijkant ingebouwd en rechtstreeks gekoppeld aan een tussenbak voor
de vijf aparte hydrauliekpompen voor de afzonderlijke aandrijving van het rijgedeelte, de klepelmaaier, de gieken en de
externe functies. Hiermee kunnen de afzonderlijke functies
beter worden aangestuurd en is er geen onderlinge invloed
bij wisselende belasting. Daarbij heeft de machine een grote
hydrauliekolietank om de olie bij hoge belasting van de afzonderlijke componenten zo koel mogelijk te houden. De
radiateur en de oliekoeler zijn voorzien van een hydraulisch
aangedreven, in toeren regelbare omkeerbare fan. De koelblokken (water, lucht en airco) zijn naast elkaar gemonteerd,
zodat er geen er zich geen vuil tussen kan ophopen.
Het is een volledige hydrostaat, waarbij Hemos de door Veldhuizen ingekorte assen elk heeft voorzien van hydrauliekmotoren. Er is geen tussenbak en ook geen hoog/laag. Dat geeft
wat restricties aan de trekkracht, maar bij normaal maaigebruik op de weg moet dit ruim toereikend zijn. De combinatie is begrensd op 80 km/u en deze snelheid wordt behaald
bij 1800 motortoeren. In de werkstand heeft de motor een
vast constant toerental. De chauffeur kan op het touchscreen
kiezen tussen 1350 en 1600 toeren per minuut. De combinatie heeft aan de voorzijde een gedwongen gestuurde as en
achter een starre as. Achter ook gestuurd zou fijner zijn, maar
voor deze toepassing is de vrachtwagendraaicirkel afdoende. De combinatie is hydraulisch geveerd, waarbij de vooras
niet en de achteras wel kan pendelen. Beide assen kunnen in
werkpositie worden afgestempeld (vergrendeld).

Draaiende opbouw
Een belangrijke specialiteit van Hemos zit hem in de opbouw
van de cabine en de gieken, mede gebaseerd op de goede
ervaring met de Hemos Excentrike- en Excentrac-zelfrijders.
De beide gieken staan op een apart draaibaar frame om ze
in de gewenste positie te kunnen zwenken en de cabine kan
apart draaien, zodat die in een optimale positie kan worden
gezet voor het werk. Daarbij zijn de spiegelstanden aangepast om ook dan in de spiegels te kunnen kijken (verkeer).
Door de draaiconstructie kunnen de gieken achterop worden afgestempeld voor transport. Er komt dus geen opvangbak of zuiger op het voertuig. Wie met een grote afzuiger wil
werken, zal die op de aanhangwagen moeten plaatsen, zoals
we dat ook bij trekkers zien.
Hemos heeft uiteraard gekozen voor gieken die zijn gebaseerd op de eigen succesvolle Orca’s, dus met goed weg
gewerkte leidingen en afgestemde giek- en steellengtes
voor dit werk. Daarbij heeft de fabrikant gekozen voor het
monteren van tweemaal een 1,30 meter dubbele slagmaaier.
Deze breedtes zijn gekozen omdat de eerste goed aansluit op

Zo zie je pas hoe
smal 1,74 meter
is. De cabine is
drie centimeter
breder, maar zal in
werkstand binnen
de buitenwerkse
maten van de
onderwagen
vallen.

Voor transport
zwenken beide
gieken naar achteren. Dat geeft geen
belemmeringen
bij transport, maar
daardoor kan er
geen opvangbak
op. Dat zal met
een aanhanger
moeten.

de gangbare bermrandbreedtes. Met deze maaiers kan van
beide zijden naast en onder de vangrail worden gemaaid. De
combinatie van Verhart wordt uitgerust met een zuiger op
de aanhangwagen. Je bedient de beide gieken apart. Omdat
ze bij elkaar zijn geplaatst, krijgen ze twee kleuren (groen en
blauw) voor de chauffeur. Dat is ook in de bediening doorgevoerd. Je kunt via een schakelaar simpel overschakelen. Wel is
er de nodige automatiek doorgevoerd, zoals een zweefstand
en het volgend werken van beide maaiunits bij wendingen in
het werk. In- en uitschakelen blijft zoals gebruikelijk wel apart.

Vervolg komt
Deze eerste combinatie is al verkocht aan cumelabedrijf Verhart Groen in Montfoort. Intussen denken de ontwikkelaars
alweer een stap verder. Hemos heeft de plannen voor een
bredere (vrachtwagenbreedte) en sterkere 294 kW (400 pk)
snelwegversie met centraal geplaatste motor met daarachter een CVT al klaar. Deze zal dan ook worden voorzien van
een werk- en transportschakeling voor meer koppel aan de
wielen en deze zal ook geschikt worden voor het zwaardere
werk, waardoor hij kan worden uitgerust met bosfrezen. Ook
hiervan zijn de eerste orders lopende. Hemos en Veldhuizen
zullen op GroenTechniek Holland op een gezamenlijke stand
eerst de Luctor 322 presenteren. Om die op tijd klaar te hebben, wordt al spannend genoeg. In Biddinghuizen kunt u
hem in definitieve uitvoering beter bekijken en is er ongetwijfeld ook door te praten over deze oplossing en de individuele specialismen van de partners Veldhuizen Wagenbouw
en Hemos Machinebouw.
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