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HOOBY MH115 VERDER
DOORONTWIKKELD

De mobiele Hooby MH115 een machine noemen voor het slootonderhoud is te kort
door de bocht. Daarmee doe je de machine namelijk te kort. Hij is er uitstekend
geschikt voor, dat voorop, maar hij kan meer, veel meer. Dankzij de recente
opbouw van een fronthef is het aantal mogelijkheden nog verder uitgebreid.

‘MET EEN EXTRA MOTOR OP DE
AANHANGER DIE DE BLOWER
AANDRIJFT, ONTSTAAT ER EEN PRIMA
MAAIZUIGCOMBINATIE’
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Fabrikant Hobelman-Halle Machinebouw in het
Gelderse Halle heeft met de Hooby LC 90 een
unieke smalspoormachine, speciaal voor het maaikorven. Bij het ontwikkelen van de mobiele MH115
stond het voor Marco Hobelman, samen met broer
Hans eigenaar van Hobelman-Halle Machinebouw,
als een paal boven water dat de MH115 ook bij
uitstek geschikt zou moeten zijn voor het maaikorven. Denk daarbij aan de giekconfiguratie, de ver
naar voren geplaatste cabine en de centrale bevestiging tussen de assen van de verstelgiek. De praktijk heeft inmiddels uitgewezen dat de machine

uitstekend voldoet. Daarnaast blijkt de machine
ook uitstekend te kunnen graven. De machine
heeft een groot bereik en dankzij de bediening met
Gradertronic is het afwerken een fluitje van een
cent. Gradertronic zorgt ervoor dat met één hendel
de grond mooi vlak kan worden afgegraven. Dankzij het snelwisselsysteem is de machine binnen
enkele minuten om te bouwen. Naast korven en
graven zijn er nog veel meer toepassingen. Denk
daarbij aan bestratingswerk, snoeiwerk, beschoeiingswerk, klepelmaaien, onkruid borstelen, bagger
pompen of sorteergrijperwerk.
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MAAIZUIGCOMBINATIE
Er zijn sinds de introductie van de machine inmiddels een paar functies bij gekomen. In 2018
schreef Grondig dat de machine kan worden uitgerust met een twee meter brede klepelbak,
maar dat hij vermogen te kort komt voor een
maaizuigcombinatie. Dat klopt, de 80 kW (109
pk) van de JCB-motor in de onderwagen schiet
daarvoor te kort. Met een extra motor op de aanhanger die de blower aandrijft, ontstaat er echter
toch een prima maaizuigcombinatie. Hobelman
heeft ook hiervoor weer een technologisch hoogstandje toegepast. De tweede motor wordt namelijk aangestuurd via een Isobus-verbinding.
Zodoende is er geen tweede contactslot nodig in
de cabine of een extra beeldscherm. Isobus herkent wanneer de klepelas gaat draaien en op dat
moment schakelt de Yanmar-motor in en met
een vertraging schakelt hij weer uit als het
maaien stopt. De chauffeur hoeft er zich niet
druk om te maken. De Yanmar-motor levert 51
kW (70 pk) en voldoet aan de Stage V-emissienorm. De JCB-onderwagen van de MH115 is ten
behoeve van de twintigkuubs VGM-aanhanger
voorzien een compressor voor de luchtberemming. Aan de achterkant zijn verder twee dubbelwerkende ventielen opgebouwd om hem te
kunnen kippen. De MH115 is door de RDW goedgekeurd om tien ton te mogen trekken.

‘DE FRONTHEF IS AANGEBOUWD
OM MET EEN DRIE METER
BREDE HEMOS-KLEPELMAAIER
TE WERKEN.’
AANGEBOUWDE FRONTHEF
De nieuwste ontwikkeling op de MH115 is een
fronthef. Deze is aangebouwd om met een drie
meter brede Hemos-klepelmaaier te werken. Zo
kan de machine, aangekocht door het waterschap
Vechtstromen, in één werkgang een talud met
anderhalve meter brede bak aan de arm en het
schouwpad met een drie meter brede klepelmaaier in de hef klepelen. Hobelman bouwde een
hefinrichting-unit van Sauter op. De klepelmaaier
wordt hydraulisch aangedreven, zodat er geen aftakas nodig is. Om voldoende olie beschikbaar te
hebben, is er een extra pomp opgebouwd, een
Parker met een opbrengst van 120 liter per minuut bij een druk van 280 bar. Deze pomp zit in de
onderwagen en dat komt goed uit, want de hef zit
ook aan de onderwagen en je hebt de olie dus
daar beschikbaar waar die nodig is. De extra
pomp levert ook de olie voor twee dubbelwerkende ventielen. Eén ervan zorgt voor de hefin-

richting en de andere voor de sideshift voor de
klepelmaaier. De klepelmaaier aan de arm wordt
gevoed door de hoofdpomp van de machine.
Wanneer je de giek gaat heffen, zal de klepelmaaier die eraan hangt wel een beetje in toeren
zakken, omdat je olie gebruikt voor het heffen. De
klepelmaaier in de hef blijft wel mooi op toeren.
De 80 kW (109 pk) van de JCB-motor kan de beperkende factor zijn. Zodra de motor vermogen te
kort komt, wordt automatisch de rijsnelheid teruggeregeld. Vanwege het werken met de twee
klepelmaaiers zitten er op de machine twee extra
koelers, één voor de motor en één voor de olie. Die
extra koeler zijn netjes geïntegreerd in de voorkant van de machine.

Met de klepelmaaier in de fronthef kan tegelijkertijd
een talud en een schouwpad worden geklepeld.

‘DE BOVENWAGEN KAN 360 GRADEN
DRAAIEN EN DAARDOOR KAN
DE ARMMAAIER AAN TWEE
KANTEN WERKEN’
Tijdens het maaien hangt de klepelmaaier aan de
voorkant. Bij het transport draai je de bovenwagen en hangt de maaier aan de achterkant, voor
veiliger wegtransport. De machine loopt 40 km/u.
Behalve een klepelmaaier zou er ook heel goed
een rolbezem aan de fronthef kunnen hangen.
Het concept van de MH115 blijkt te kloppen.
De JCB-onderwagen, inclusief rijaandrijving, is
prima op zijn taak berekend, net als de door
Hobelman zelf ontwikkelde bovenwagen. De cabine, ook van JCB, staat ver naar voren, voor goed
zicht op het werk. De bovenwagen kan 360 graden draaien en daardoor kan de armmaaier aan
twee kanten werken. De giek staat ver achteren
op de onderwagen en hierdoor is de machine
mooi stabiel. Het contragewicht is uit te schuiven. Bij een ingeschoven gewicht is de machine
een pure binnendraaier, maar ook dan is hij heel
stabiel. Het waterschap Vechtstromen werkt ook
met een 6,20 meter brede Hobelman-maaikorf
aan de machine, wat de inzetperiode van de machine fors verlengt. Op de BKT Ridemax-650/
50R22.5-banden met graslandprofiel vormt de
elf ton wegende machine geen grote bedreiging
voor de bodem. Met een maaikorf, inclusief verlenggiek, is het bereik bijna tien meter. De Hobelman-draaigiek draait de korf automatisch in
de lengterichting wanneer de bovenwagen
zwenkt. Hierdoor is het lossen in de lengterichting of in een aangehangen wagen een fluitje
van een cent. De multifunctionele MH115 is met
de laatste ontwikkelingen nog weer een stuk
functioneler geworden.

De fronthef hangt aan de achterkant van de
machine. Tijdens het werken rijdt de machine
dus achteruit.

Tijdens het transport over de weg rijdt de machine gewoon vooruit. De klepelmaaier beperkt dan niet de
ruimte voor de taludmaaier.

Behalve een Sauter-fronthef heeft de machine ook
een trekhaak en een aantal hydrauliekaansluitingen
aan de achterkant.
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