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HYDREMA
MX G-SERIE

Met Van den Broek Mechanisatie en Machinebouw heeft Hydrema een derde importeur in
Nederland. Hydrema is een Deense fabrikant van mobiele kranen, graaflaadcombinaties
en dumpers van 6,5 tot 20 ton. Voor Nederland zijn vooral de mobiele kranen belangrijk.
Van den Broek heeft daarom een MX16G als demo. We stellen hem voor.

‘DE KRANEN HEBBEN ALLEMAAL
EEN 4,5-LITER-CUMMINS-STAGE
V-MOTOR MET EEN VERMOGEN
VAN 129 KW (175 PK)’
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Een aantal jaren geleden zag Van den Broek Mechanisatie en Machinebouw het landbouwareaal
rond zijn locaties Moordrecht en Berkenwoude
fors slinken. In Case vond het bedrijf een welkome uitbreiding richting grondverzet. Wat echter ontbrak in het pakket van Case was een
mobiele kraan. Na een gedegen oriëntatie vond
Van den Broek met de Deense Hydrema een
goede mobiele kraan. Het pakket van Hydrema
heeft geen overlap met het Case-pakket en dat
was een van de redenen waarom deze kraan goed
paste bij het bedrijf. Een andere reden was dat
naast de twee importeurs die Hydrema in Nederland had, Stessen in Heerlen en Koning in Avenhorn, er best ruimte was voor een derde
Nederlandse importeur. Van den Broek bedient
nu de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland. De beste reden waarom Hydrema past bij
Van den Broek was vooral de kwaliteit van de
Hydrema-kranen. Dat vond althans het team van
Van den Broek.

HOOG HIJSVERMOGEN
Het programma van Hydrema omvat vier mobiele kranen in de MX G-serie. Het zijn de MX14G,
MX16G, MX17G en MX18G. Daarnaast zijn er
twee railkranen, de MX16G Rail en de MX20G
Rail. De typeaanduiding van de kranen lijkt een
aanduiding voor het gewicht, maar dat klopt niet
helemaal. De machinegewichten zijn respectievelijk zestien, zeventien, achttien en negentien
ton. Deze kranen hebben allemaal een 4,5-liter-Cummins-Stage V-motor met een vermogen
van 129 kW (175 pk). Dat is fors. Bij 1.500 toeren
levert de motor nog 121 kW (165 pk) en bij dit
brandstofvriendelijke toerental kunnen de
meeste werkzaamheden worden verricht. Ook
het hydraulisch systeem is voor alle typen nagenoeg hetzelfde: een Bosch-Rexroth-pomp met
een opbrengst van 319 liter per minuut, bij een
druk van 350 bar, met daarnaast een specifieke
pomp voor het zwenken met een opbrengst van
88 liter per minuut. Dit forse hydraulische sys-
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teem geeft de kraan, in combinatie met een uitgekiende kinematiek, een fors hijsvermogen. Dit
is een van de sterke punten van de kraan. De
MX16G tilt op maximale reach en op twee meter
hoogte al 3,7 ton.

‘DE GRAAFMACHINES HEBBEN
STANDAARD TELEMETRIE, DE EERSTE
DRIE JAAR ZELFS MET EEN GRATIS
ABONNEMENT’
De kraan wordt standaard geleverd met een driedelige giek. Hierdoor - en door de korte oversteek,
want de kraan is bijna een binnendraaier - heeft
de kraan aan 3,50 meter voldoende om te draaien.
Het is daarmee een heel compacte graafmachine.
Hydrema maakt de ruim bemeten cilinders zelf.
De kranen hebben standaard twee dubbelwerkende ventielen aan de lepelsteel. Aan het bakdeel zit een twaalftons haak. De kraan is af-fabriek
voorbereid op een draaikantelstuk. Hierdoor is
bijvoorbeeld de draaisnelheid via de terminal van
de kraan in te stellen. Hydrema werkt zelf met de
draaikantelstukken van Engcon, maar alle alternatieven zijn op klantwens mogelijk.

VAN DEN BROEK
MECHANISATIE EN
MACHINEBOUW
Van den Broek Mechanisatie en Machinebouw is een mechanisatiebedrijf met vestigingen in Moordrecht en Berkenwoude in
Zuid-Holland. Het voert onder meer de
merken Valtra, Kuhn, Strautmann en Joskin voor de landbouw en Case, Beco en
Hydrema voor het grondverzet. Daarnaast
is er een tak machinebouw. Veel loonwerkers kennen inmiddels de Slurry Swivel, de
draaibare buis voor op de trekker, die ervoor zorgt dat een sleepslang minder aan
de trekker trekt bij het draaien op de kopakker. Daarnaast bouwt Van den Broek
de Slurry Booster-pompunits en sinds kort
ook een eigen lichtgewicht-bemester. Verder bouwt het machines voor de tuinbouw,
waaronder de GreenEater, een hakselaar
voor plantmateriaal. In totaal werken er
ruim dertig mensen bij Van den Broek.

TELEMETRIE STANDAARD
Een ander belangrijk kenmerk van de graafmachine is de ruime en comfortabele cabine, met
een goede toegankelijkheid. Ook voor lange machinisten is er achter de stoel nog een flinke
ruimte over. De linker armleuning zwenkt parallel
ver naar achteren en in combinatie met de grote
deur geeft dit een ruime instap. Binnen heeft de
machinist een luxe verwarmbare en luchtgeveerde ISRI-stoel. De spiegels zijn elektrisch te
verstellen en verwarmd. De zestientons demokraan van Van den Broek had optioneel een
360-gradencamera, voor veilig werken. Een andere optie is besturing via de joystick. De graafmachines hebben standaard telemetrie, de
eerste drie jaar zelfs met een gratis abonnement.
Hiermee heeft de eigenaar vanaf kantoor inzicht
in de locatie, de gedraaide uren, het brandstofverbruik en het aantal uren tot de volgende servicebeurt. Over service gesproken: de oorsprong
van Van den Broek als landbouwmechanisatiebedrijf zorgt ervoor dat het bedrijf 24 uur per dag,
zeven dagen per week service kan verlenen.

De cabine is comfortabel en ruim. De brede deur
geeft een goede toegang, omdat de linker armleuning
ver naar achteren schuift.

De Cummins-motor is voor dagelijks onderhoud goed
vanaf de grond bereikbaar. De koelers zwenken uit voor
het schoonblazen.

‘VAN DEN BROEK KAN DOOR ZIJN
OORSPRONG 24 UUR PER DAG,
ZEVEN DAGEN PER WEEK SERVICE
VERLENEN’

MOTOR GOED BEREIKBAAR
De al genoemde Cummins-motor is in de lengte
aan de zijkant geplaatst. De motorkap wordt
elektrisch geopend. Hierna is de machine voor
dagelijks onderhoud vanaf de grond goed bereikbaar. De koelers kunnen worden uitgezwenkt om
ze schoon te kunnen blazen. Diesel, AdBlue en
smeervet moeten aan de linkerkant op de machine worden bijgevuld. Hiervoor is er een uittrektrap met bordes, waar de machinist veilig kan
staan. Overigens heeft de machine ook een eigen
brandstofvulpomp met automatische afslag.
Er is een ruime keuze aan onderwagens. De rijmotor is gekoppeld aan een ZF-powershifttransmissie met retarder. Die geeft de kraan een
snelheid van maximaal 35 km/u. De zware assen
zijn ook van ZF. De onderwagen heeft standaard
zowel links als rechts afsluitbare kisten. Uiteraard
is er ook een uitgebreide keuze aan banden. De
demo van Van den Broek stond op Nokian Ground
Kare-banden in de maat 650/45-22.5. Van den
Broek heeft met de Hydrema-kranen een mooie
aanvulling op zijn programma.

Een overzichtelijke terminal geeft de belangrijkste
informatie. De 360-gradencamera is een goede
voorziening voor veilig werken.

Via een trapje met bordes zijn de vulpunten voor
diesel, AdBlue en smeervet goed te bereiken.

Er is een ruime keuze aan banden. Daaronder ook deze
Nokian Ground Kare-banden in de maat 650/45-22.5.

GRONDIG 4 2022

39

