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INTER-TECHNO LANCEERT
BOBCAT GME-MACHINES

Fabrikant Bobcat heeft in Amerika al enkele jaren een aparte tak voor tuin- en parkonderhoud.
Deze Groundcare Maintenance Equipment-tak (GME) komt nu naar Europa. Importeur InterTechno zal de eerste machine al op AgroTechniek en GroenTechniek Holland presenteren als
startschot van een pakket Bobcat-GME-machines voor groen- en sportveldenonderhoud.

‘DE ZT 7000-MAAIERS
ZIJN MET HUN AIR FX
MAAIDEKKEN EN EEN
MAAISNELHEID VAN
MAXIMAAL 20 KM/U
ECHT VOOR HET
PROFESSIONELE WERK’
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In Amerika is het al twee jaar bekende kost en
helemaal nieuw zijn de Bobcat-maaiers ook niet
voor de Nederlandse markt. Voor 2020 werden ze
in het groen met de naam Bob-Cat en vanaf 2020
in de bekende Bobcat-kleuren onder de naam
Bobcat geïmporteerd door R. Kempen in Wieringerwerf. Naast de Bob-Cat-maaiers werden in
2020 ook de Steiner- en Ryan-GME-machines van
Schiller Grounds Care Inc. in Pennsylvania overgenomen. Daarvoor was er al een overeenkomst
gesloten met het Koreaanse Daedong voor de
bouw van een complete lijn Bobcat-compacttrekkers volgens Bobcat-design en -specificaties.

Daarmee beschikte Bobcat al in 2020 over een
compleet pakket maaiers, trekkers en groundcare-machines voor groenonderhoud. Het merk is
hiermee in de Verenigde Staten succesvol van
start gegaan. Aangezien Doosan Bobcat wereldwijd een blijvende groeiende markt voorziet voor
dit segment maken deze machines nu de oversteek naar het Europese vasteland. Bobcat heeft
die via zijn fabriek in het Tsjechische Dobříš inmiddels afgestemd op de Europese markt. Inter-Techno BV is per 1 augustus van dit jaar ook
aangesteld als importeur van de Bobcat-GMEproducten.

BOBCAT - ONDERNEMEN MET VAKTECHNIEK

COMPLETE LIJNEN
Het gaat net als in de Verenigde Staten om compacttrekkers, professionele maaiers en machines
voor gras(mat)onderhoud, aangevuld met compacte Bobcat-producten die passen bij deze tak.
Bij de compacttrekkers gaat het om de subcompacttrekkers (1000-serie) en twee groepen compacttrekkers (2000- en 4000-serie). De 1000-serie
is een 700 kilo wegende minitrekker met een 18
kW (24,5 pk) motor, hydrostatische aandrijving,
een midden-PTO en een optionele middenmaaier.
Dit is de hardloper in de Verenigde Staten en hiervoor ziet Bobcat in Europa ook de grootste afzetmarkt, al zal dat meer bij particulieren zijn.
De trekkers uit de 2000-serie wegen circa 1360
kilo en zijn leverbaar met een 18, 26 of 29 kW
(24,5, 35 of 40 pk) krachtbron in combinatie met
een mechanische 12/12-transmissie of een hydrostaat. Door de midden-PTO is ook hier een
middenmaaier mogelijk. De CT2500 is de meest
luxe uitgevoerde trekker uit de 2000-serie. Deze
heeft standaard een hydrostatische aandrijving
met drie groepen met cruisecontrol, is leverbaar
met een eigen voorlader en is voorzien van comfortschakelingen en genoeg hydrauliekopties
voor de aanbouw van diverse werktuigen.
De 4000-serie vormt de top, met twee modellen
met vermogens van 37 of 43 kW (50 of 58 pk) in
combinatie met een hydraulische shuttle-transmissie met zestien versnellingen vooruit en achteruit. Deze trekkers hebben geen midden-PTO.
Alle trekkers kunnen worden uitgerust met alle
mogelijke opties, zoals een cabine, een voorlader
of een fronthef. Dit zijn voor bedrijven die actief
zijn in het groen handige en professionele trekkers voor diverse werkzaamheden. Bobcat levert
ook hiervoor een breed aanbod aanbouwdelen.

AIR FX-MAAIDEKKEN
Bij de maaiers gaat het om zes productgroepen met
maaidekken van 91 tot 182 centimeter breedte.
Bobcat levert ze als ‘walk behind’, ‘stand on’ en de
bij ons gangbare zitmaaiers. De zitmaaiers zijn allemaal zero-turn-maaiers met Kawasaki-krachtbronnen en zelf ontwikkelde maaidekken.
Volgens Bobcat onderscheiden de Air FX-maaidekken zich door hun hoogte. Hierdoor is er ook nog
een goed maaibeeld bij hoog gras. Bijzonder aan
deze maaidekken is dat er onder het dek een extra
ruimte zit waar het gras vóór het maaien krachtig
omhoog wordt gezogen voor een goed maaibeeld
in lang en platliggend gras. Mulchen kan ook met
deze maaidekken. De zware ZT 7000-zero-turnmaaiers met 182 centimeter brede maaidekken
en tot 27 kW (37 pk) Kawasaki-krachtbronnen zijn
met een maximale maaisnelheid van 20 km/u en
een transportsnelheid van 30 km/u echt voor het
professionele werk.

In de Verenigde Staten is deze 1000-serie met een 18 kW (24,5 pk) motor, hydrostatische
aandrijving, een midden-PTO en een optionele middenmaaier de hardloper.

Als veelzijdige hulp voor cumelabedrijven zijn er deze 4000-serie-trekkers met vermogens
van 37 of 43 kW (50 of 58 pk) in combinatie met een hydraulische shuttle-transmissie
met zestien versnellingen vooruit en achteruit.

Bij de verplegingsmachines gaat het om een serie
beluchters, doorzaaiers, zodesnijders en verticuteermachines. Over elektrische varianten trekkers, maaiers en verplegingsmachines wordt nog
niet gerept.

APARTE TAK
Inter-Techno BV heeft inmiddels specialisten voor
deze productgroep aangesteld en gaat het
GME-programma los van de andere Bobcat-producten vermarkten via regionale dealers. De eerste dealers zijn inmiddels aangesteld. Bobcat
Europe gaat het GME-programma voor Europa
officieel op de Bauma breed voorstellen voor Europa. Daarna gaat het los. Dat betekent dat de
speelruimte voor Inter-Techno voor AgroTechniek
en GroenTechniek Holland nog klein is. Toch zal
Inter-Techno in Biddinghuizen al een ZT 2000-serie-maaier neerzetten. Een prima aanleiding om
het gesprek aan te gaan over de rest van het programma, het dealernet en de aanpak.

‘INTER-TECHNO
GAAT EEN APARTE
BOBCAT-GME-TAK
MET EIGEN
REGIONALE
DEALERS OPZETTEN’
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