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Demo-Dagen, a place to be…
Het belooft weer een bijzonder mooie beurs te worden, de Demo-Dagen 2007. Het terrein op Papendal
is volgeboekt en de standhouders presenteren een verscheidenheid aan nieuwe machines zoals in deze
voorbeschouwing te lezen valt. En dan hebben we nog noviteiten weggelaten die al in eerdere uitgaven staan.

D

emopark, Saltex, Demogroen,
Expogreen, Greenexpo, allemaal
mooie namen van groenbeurzen.
Maar niets gaat boven de Demo-Dagen
Papendal. De komende editie belooft weer een
ouderwetse totaalbeurs te worden. Er is namelijk besloten om Recreatie en Groen, en de
vakbeurs Scope voor Sport, Spel en Ruimte
weer te integreren in één tweejaarlijkse vakbeurs. Naast de maaiers, trekkers, versnipperaars en kettingzagen kunnen bezoekers dus
ook weer glijbanen, klimrekken, meststoffen
en graszaden bewonderen. Op het 14 hectare
grote terrein staan vele primeurs zoals in dit
artikel te lezen valt.

Innovatieprijzen
De Richard Huberts Innovatieprijs die al jaren
tijdens de Demo-Dagen Papendal wordt uitgereikt, is in een nieuw jasje gestoken. Voor
machines heet deze prijs vanaf dit jaar de
‘Demo-Dagen Tuin en Park Techniek
Innovatieprijs’. Voor sportaccommodaties,
spel en recreatie is er de ‘Demo-Dagen
Sportfacilities Innovatieprijs’. De verandering
heeft succes. Waren er vorige keer nog 14 aanmeldingen, nu waren er het maar liefst 36.
Een jury heeft inmiddels een select aantal
genomineerd, zie kader onderaan. Op dinsdag
11 september van 17.00 uur tot 18.00 uur in
het VIP-paviljoen is de bekendmaking van de

beide winnaars. Niet alle innovaties zijn
overigens splinternieuw en vaak al in vorige
nummers beschreven.

Wat, waar, wanneer
De openluchtbeurs Demo-Dagen vindt plaats
van dinsdag 11 tot en met donderdag 13 september op het nationaal Sportcentrum
Papendal in Arnhem, vlakbij OosterbeekWolfheze. Het terrein is open van 9.30 uur
tot 16.30 uur. De toegang is gratis. Je auto
parkeren kost 5 euro. Dan moet je nog wel
per bus naar het beursterrein. Een uitrijkaart
moet je op het beursterrein kopen.
Voor meer informatie: www.demo-dagen.nl

KOOI- EN
CIRKELMAAIERS
Op het grote middenterrein pronken weer de
nieuwste maaiers. De nieuwigheden zitten in
capaciteit met wcomfortabele bediening. Enkele
opvallende machines zijn de Husqvarna Rider
PT26D met dieselmotor en de Ransomes
HR3300T eendelige cirkelmaaier. Op deze twee
machines hebben we al een rondje gereden.
Meer informatie hierover vind je op
pagina 16 en 47.

Shibaura Europe demonstreert een cirkelmaaier van 2,50 m. Dit is een combinatie van een aangepaste
Stensballe Triplex THM2500 maaidek en een Shibaura CM364. Het maaidek bestaat uit drie delen. Het
middelste wordt aangedreven door de aftakas van de Shibaura. De twee buitenste, opklapbare maaidekken
zijn hydraulisch aangedreven. Om voldoende hydraulische capaciteit te leveren is een extra tank (40 liter)
aangebracht aan de achterzijde. Dit is tevens een contragewicht. In transport is de totale breedte 175 cm.
De machine is al verkocht door DTH Dieseltechniek uit Hendrik Ido Ambacht aan Boom Groenvoorziening
uit Haaften. De combinatie kost 44.900 euro excl. BTW.
Ook kun je bij Shibaura Europe voor het eerst de Shibaura SR525 5-delige kooimaaier zien. Deze is echter
al in het oktobernummer van 2006 beschreven.

Nominaties: Demo-Dagen
Sportfacilities Innovatieprijs 2007

Nominaties: Demo-Dagen Tuin en Park Techniek Innovatieprijs 2007

• Arcadis MultiCourt van Arcadis: Multifunctioneel trapveld met een flexibele ondergrond.
Hierdoor kan een trapveld snel worden omgetoverd voor allerlei sporten zoals in een ijsbaan.
Dit bespaart ruimte.
• Eco-Nomic van Eco Protecta: Afbreekbaar
toevoegmiddel bij onkruidbestrijding op
verharding. Het reduceert 50% werkzame stof
bij middelen op basis van glyfosaat t.o.v. de
standaarddosering.

Steile hellingen maaien vanaf 40 graden is een
lastig karwei. De Brielmaier Q1 kan echter hellingen aan tot wel 60 graden. Door een aluminium
wals met kunststof noppen die kegelvormig zijn,
kleeft de eenasser als het ware tegen de helling.
De noppen zijn via een schroefsysteem verwisselbaar. Speciaal is ook de aandrijving. De motor zit
namelijk in twee soort uitgerekte wastrommels.
Hieraan is een stuurboom en maaibalk gemonteerd. Hierdoor heeft de machine een zeer laag
zwaartepunt. Importeur Kocken Tuinmachines
uit Westerbeek levert de Q1 vanaf 18.000 euro.
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De beheersing van de eikenprocessierups is een
hot item. Al in 2005 lanceerde Hoaf uit Oldenzaal een prototype van de ParasiteHit. Dit is een
soort container op een aanhanger met aggregaat,
zuigunit en verbrandingsoven. De werking is eenvoudig. Met een soort stofzuigerslang zuig je de
rupsen uit de boom die in de gasgestookte oven
van 600 graden worden verbrand. Uit onderzoek
blijkt de machine goed te werken. Zowel in de
filterlucht als in de asresten vonden de onderzoekers geen brandharen van de rups. De restanten
kunnen als bedrijfsafval worden behandeld.
Prijs is vanaf 50.000 euro.

De Pellenc Selion is een professionele, elektronische stokkettingzaag met Lithium-ion accu. Het
accupakket draag je op de rug. Ten opzichte van
een echte motor is de machine stil, schoon, licht
en het trilt niet. Bovendien zijn er geen uitlaatgassen. Afhankelijk van de uitvoering is de prijs
1.600 tot 2.050 euro. Dit is duurder dan een
met een motor. Maar, zo laat leverancier Votex
uit Heteren weten, deze machine verbruikt geen
brandstof en is dus in het gebruik veel goedkoper.
Ook is het olieverbruik voor de kettingsmering
kleiner.

Het gras in een berm maaien gaat goed mechanisch. Lastig zijn vaak de paaltjes. Dit gebeurt
vaak later met een bosmaaier. De eenvoudige
machines die er zijn lukt het niet goed om geheel
om een paal te maaien. De Raster Master van
Domatrac Mechanisatie uit Oosterhuizen doet dit
wel. De V-vormige maaier met drie messen klapt
360 graden rondom een paal en veert daarna
weer terug in oorspronkelijke positie. Hij hangt in
de driepunt van een trekker. De machine bespaart
het fysieke werk van een bosmaaier en daardoor
ook de tweetaktuitstoot. De prijs is circa 5.700
euro.

De Rotor Speedy van Bijl Groentechniek uit
Galder verwijdert een boomstobbe rustig en
supersnel, als een soort kurkentrekker of klokhuisremover. Door het lage toerental van zo’n 15
omw./min is er geen wegspattend hout en levert
een steen in de grond nagenoeg geen schade aan
de messen op. Ook is bijwerk zoals het uitkappen
van zijwortels of het openbreken van bestrating
zeer beperkt. Er zijn zes aftakas modellen voor
stobben van 55 tot 120 cm en trekkers van 65 tot
220 pk. Ook zijn er twee hydraulische modellen
voor aan een kraan. Prijzen zijn vanaf 23.500 tot
65.000 euro.

• Foam van Van der Haar: Door foam te injecteren
in een sportveld met een eigen ontwikkelde
machine wordt het aantal speeluren met 100
uur vergroot. Het schuim regelt de vochttoestand en vergroot het graswortelstelsel. Kosten
zijn tussen 12.000 en 16.000 euro per veld.
• Nomade van Rom/Koks Group: Een mobiele
sanitaire voorziening voor iedereen, zowel
man/vrouw als gehandicapten, met moderne
uitstraling. Het beperkt wildplassen.
• SmartUs van Yalp Sport & Spel: Interactieve
speeltuintoestel. Combinatie van speeltuin en
internetspellen. Kinderen kunnen zo via internet
toch actief buiten spelen.
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Vorig jaar kwam er een nieuw merk zelfrijdende
cirkelmaaier bij, de Vandy. Een proefrit met
deze machine van fabrikant Marcel Van Dyck
uit België staat al in het oktobernummer 2006.
Weed Control Waalwijk presenteert de nieuwste
versie op Papendal. Nieuw is een frontmaaidek
van 338 cm. Deze is er zowel met achterlozing als
mulching. Daarnaast is er nog een 205 en een 390
cm versie. Het 338 cm maaidek heeft vijf messen
waarvan de twee buitenste apart opklapbaar zijn.
De Vandy Jan 2100 heeft een 63 pk viercilinder
Perkins turbodiesel. De hydrostaat haalt 27 km/h.

Lozeman Tuinmachines presenteert de Gianni
Ferrari PG 270W, het topmodel uit de PG serie.
Overigens heeft de Italiaanse fabrikant deze
machine al zo’n 1,5 jaar beschikbaar. De machine
heeft een 27 pk Vanguard stille en zuinige turbodiesel en hydrostatische tractiecontrole waarbij de
vier aangedreven wielen nooit slippen, ook niet in
bochten. Spiksplinternieuw is wel de cabine. De
prijs zonder cabine begint bij 19.605 euro. Er zijn
cirkelmaaiers met grasopvangsysteem, mulching,
zijlozende en klepelmaaidekken van 100 tot 310
cm en een groot programma werktuigen.
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Een zeroturnmaaier met hendels lastig? Intertool toont een versie met een stuurwiel, de Gizmow. Deze
vorig jaar al beschreven Amerikaanse machine is nu aangepast voor Europa. Zo heeft hij nu een dieselmotor, een driecilinder B&S Daihatsu van 27 pk, in plaats van een 27 pk Kohler benzinemotor. Nieuw is
een 155 cm (61 inch) maaidek. Hierbij wordt het gras niet naar de zijkant maar naar de achterzijde uitgeworpen. Je kunt dan optimaal naar links- of rechtsdraaiend maaien. Benelux importeur Intertool levert
de machine inclusief alle toeters en bellen voor 17.795 euro excl. BTW.

Door regelmatig te smeren blijft een maaier optimaal werken. Maar bijvoorbeeld een greenmaaier
bevat zo’n 30 smeerpunten. Om elke nippel
met een vetspuit na te lopen ben je dan al snel
15 minuten bezig. Verschoor Groentechniek uit
Almkerk heeft op een Jacobsen Greensking een
automatisch smeersysteem van Groeneveld laten
bouwen. Dit bespaart tijd en onderhoudskosten.
Het Twin systeem kost dan wel 2.500 euro,
maar je hebt geen arbeidskosten en het verbruikt
minder vet. Op jaarbasis is het zelfs zo’n
50 euro goedkoper dan handmatig smeren,
volgens Verschoor.

Verschoor Groentechniek introduceert Lastec
maaiers. Speciaal aan deze maaiers is een terreinvolgend, scharnierend maaidek. De mechanische
aangedreven machines zijn er in verschillende
modellen. Zo is er een zeroturnmaaier met een
1,8 m breed maaidek en 33 pk diesel. Het topmodel heeft een 2,4 m breed maaidek, 36 pk
diesel en kost bruto 31.893 euro. Rijsnelheid is
zo’n 16 km/h. Ook zijn er 3,3 m brede getrokken
en frontgemonteerde versies met zeven scharnierende maaidekken. Hiervoor is een trekker
van minimaal 35 pk nodig. Deze zijn er vanaf
19.568 euro.

Zitmaaiermerken zijn er genoeg. Maar er komen
steeds meer technische snufjes op. Zo lanceert
kersvers Cub Cadet importeur O. de Leeuw
Groentechniek de Cub Cadet All Rounder. Deze
heeft een speciaal besturings- en aandrijfsysteem
waardoor de zitmaaier een soort zeroturnmaaier
is geworden. De voorwielen gaan helemaal overdwars. De machine heeft een 23 pk Kohler benzinemotor, maait 127 cm breed en kost 4.197 euro
excl. BTW. Ook toont O. De Leeuw de Cub Cadet
Utility Vehicle UTV 4x4. Dit is een transporter met
diesel, vierwielaandrijving en vier onafhankelijk
geveerde wielen.

Bij Voets Hazerswoude staat een New Holland
TZ24D. Dit is een subcompacttrekker, ofwel net
geen compacttrekker maar ook geen zitmaaier.
Hij heeft een 24 pk motor, vierwielaandrijving en
driepuntshef met aftakas. Rijden gaat met een
hydrostaat met twee groepen. Sturen gaat ook
soepel met de stuurbekrachtiging. Opties zijn
een middendek, frontlader en fronthefinrichting.
De prijs van de TZ 24 is 13.660 euro excl. BTW.

Domatrac Mechanisatie lanceert naast de Raster Master paaltjesmaaier (zie pagina 21 en 52) ook maaiers
van het Amerikaanse Swisher. Deze maaiers hebben een eigen motor en kunnen aan ATV’s of zitmaaiers.
Nieuw is de Swisher Front Maaier die voorop een ATV kan. Deze heeft een werkbreedte van 1,3 m.
Een 11 pk B&S drijft de drie messen aan. Je kunt de maaier vanaf het voertuig in- en uitschakelen.
In combinatie met een getrokken uitvoering kun je met een quad tot 2,8 m breed maaien. Via een
optionele kit is de frontmaaier om te bouwen tot een getrokken maaier.

Uit de Grasshopper serie toont CF Tuintechniek
de vernieuwde ZTR front 616. Deze kleine professionele zeroturnmaaier met frontmaaidek kreeg
een andere aandrijflijn. De nieuwe en grotere
hydrostaten zorgen naast meer trekkracht ook
voor een hogere rij- en maaisnelheid en een
soepeler besturing. De rijsnelheid is zo’n 15 km/h.
Ook is er voor deze machine nu een Powerfold
opklapbaar maaidek van 122 cm leverbaar. De
ZTR 616 heeft een 16 pk B&S benzinemotor,
weegt 442 kg en is er vanaf 8.445 euro met een
110 cm maaidek.

Belangrijk voor overheden is de zorg voor het
milieu. Etesia heeft daarom speciale bio-versie
zitmaaiers ontwikkeld. De zitmaaiers H100D,
H124D en H144M waren al te gebruiken met
biodiesel B30 (30% esters uit biomassa en 70%
dieselolie) zonder wijziging aan de motor en
met behoud van fabrieksgarantie. Nieuw is de
bio-optie, meerprijs 450 euro excl. BTW, waardoor
ze ook geschikt zijn voor biologisch afbreekbare
hydraulische olie (motor en overbrenging) en
smeermiddelen. Je moet dan wel de olie om de
125 uur verversen. Prestaties zouden gelijk blijven.
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TREKKERS EN
WERKTUIGDRAGERS
Bij de nieuwe trekkers en werktuigdragers zit de
vernieuwing vooral in de nieuwe motor om aan de
strengere emissies te voldoen. Dit betekent vaak
meer koeling en andere motorkap, dus ook nieuwe
uiterlijk. Veel nieuwe modellen hebben we al in
vorige nummers gehad zoals de Kubota B2530,
Deutz-Fahr Agrokid, TYM 273 en de Vitra 2037
werktuigdrager.

JCB presenteert de nieuwe lijn compacttrekkers.
De Engelse fabrikant heeft momenteel zes trekkers van 23 tot 59 pk. Of de nieuwste telg 360
aanwezig is, valt nog te bezien. Dit is de grootste
uit de Groundcare serie met een 59 pk Perkins
dieselmotor en is nog maar net klaar. Het eerste
model moet natuurlijk eerst aan het Engelse
thuispubliek getoond worden op de Saltex.
Het nieuwe vlaggenschip heeft verder een
powershuttle transmissie. Op de twee zwaarste
modellen zit standaard een cabine met airco.
Op de vier kleinste hydrostaat modellen is een
cabine optioneel.
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Met hydraulische armen in de front van een trekker is het gemakkelijk werken. Alleen zijn de compacttrekkers vaak aan de lichte kant. Mede daarom heeft Dabekausen de Italiaanse BM trekker met omkeerinrichting naar Nederland gehaald. Ook voor graszodenkwekers en sportveldbeheerders is de trekker interessant
door de lage bodemdruk van 500 g/cm2 op Michelin 550/60x22,5 banden. De BM Better 130 heeft een
viercilinder Iveco diesel van 93 kW (127 pk). De hele bedieningseenheid is 180 graden draaibaar. Alleen het
gaspedaal zit dubbel in de cabine met airco. De hydrostatische aandrijving heeft drie mechanische groepen
tot 40 km/h. Hij heeft vierwielbesturing en vierwielaandrijving. De binnenste draaicirkel is 6,40 meter
(straal 3,2 m). Standaard is een links- en rechtsdraaiende aftakas achter 540/1000, hydraulische topstang
en vier dubbelwerkende hydrauliekventielen achter. Het hefvermogen is 2.000 kg en de adviesprijs in de
standaarduitvoering is 76.950 euro excl. BTW.

Fabrikant Drost Machines uit Rhenen lanceert als het goed is een nieuw model werktuigdrager. De DM-Trac 205. Deze volgt de DM-Trac 204 op waarvan sinds
2004 bijna 150 stuks zijn verkocht, vooral in Noord Europa. De foto toont echter de DM-Trac 204 Comfort met nieuw drievoudige kooimaaier van 2,10 m breed,
want een foto van de 205 was er nog niet. De 205 zal er iets anders uitzien. Deze heeft een volledig nieuwe cabine met volglas deuren. Zo is er meer zicht rondom.
De voorruit is uitklapbaar voor frisse lucht en in het dak zit een dakvenster. Onder de kipbak zit nu een viercilinder Yanmar diesel van 37,8 kW (52 pk). Het hogere
koppel is door directe dieselinspuiting al beschikbaar vanaf 1.300 toeren wat minder brandstofverbruik en minder geluid betekent. De meeste werktuigen kunnen
aangedreven worden bij 2.000 motoromwentelingen. Ook heeft de DM-Trac 205 meer hydraulische functies in de standaard uitvoering waaronder drie dubbelwerkende en een regelbare arbeid. Gebleven is de vierwielaandrijving, hoge transportsnelheid van 40 km/h en knikbesturing.

Het is voor een fabrikant soms goedkoper om
een bepaalde trekkerserie in te kopen of in ieder
geval onder supervisie in een andere fabriek te
laten maken. Zo presenteert Voets Hazerswoude
de New Holland T 3000 serie. Deze haalt New
Holland van Landini. Het is dus eigenlijk gewoon
een Landini Mistral. Er zijn vier typen van 37,5 tot
54 pk. De motoren voldoen aan de TIER 3 norm
en zijn uitgerust met vierwielaandrijving.
Optioneel is een cabine, airco als optie bij cabine.
De T 3000 van 37,5 pk is er vanaf 18.230 euro.

Vormec presenteert de Holder C 130. Dit is
momenteel de kleinste Holder kniktrekker. De
mini heeft vierwielaandrijving, knikbesturing via
twee hydraulische cilinders en vier even grote
wielen. Hij weegt 940 kg, is 270 cm lang en net
geen meter breed. De aandrijving is door een
Perkins diesel van 27 pk waarmee de hydrostaat
27 km/h haalt. Het hefvermogen is 500 kg. Er
kunnen diverse werktuigen geleverd worden zoals
een veeg/zuigcombinatie met middenafzuiging
onder de cabine door. Daarnaast zijn er diverse
maaidekken, borstel, schuif en heggenknipper.

Primeur van Iseki is de ICT 50 werktuigendrager.
Deze machine zag overigens voor de zomer al het
licht op de Demopark in Eisenach (zie pagina 56).
Op Papendal kun je dit multifunctioneel voertuig
bewonderen bij Vormec. De Iseki ICT 50 is de
eerste volledige Iseki machine die ontworpen is in
Europa en ook in de Iseki vestiging in Duitsland
gefabriceerd gaat worden. Hier worden overigens
al wel Iseki werktuigen gemaakt zoals maaidekken en voorladers. Voor de ICT heeft is onder
meer een 180 cm, 250 cm en 300 cm maaidek,
klepelmaaier, heggenknipper, borstel en schuif
beschikbaar.

De laatste jaren verkoopt Drost de Nimos DMTrac werktuigdrager steeds meer als professionele
maaimachine. De fabrikant is daarom ook eigen
Nimos maaidekken gaan maken. Zo toont het
bedrijf een DM-Trac 406 met Nimos MD-3000
maaidek. Dit maaidek is hydraulisch aangedreven.
Het bestaat uit één hoofddek van 180 cm en aan
beide zijden een opklapbaar zijdek van 60 cm.
Je kunt zo 180, 240 of 300 cm breed maaien.
De transportbreedte is 195 cm. Hij heeft een
66 pk John Deere diesel en kan 40 km/h.
Met cabine en airco is deze machine te koop
vanaf 70.000 euro excl. BTW.

De Duitse fabrikant Kiefer levert de Bokimobil
voertuigen en Boki grafdelvers nu standaard met
Euro-4 motoren van Iveco met een katalysator/
roetfilter. Deze motoren hebben geen v-snaar,
maar een distributieketting die je niet hoeft te
vervangen. Ook zit er biologisch afbreekbare
hydrauliekolie in (synthetisch) die 4.000 draaiuren meegaat. Wel moet je filters vervangen.
Standaard zijn nu schijfremmen op de voor- en
achteras. Ook is de cabine nu hydraulisch kipbaar.
Importeur Vanderklugt Groentechniek levert een
Bokimobil vanaf 59.790 euro excl. BTW.
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GRASVELDONDERHOUD
Het onderhoud van een sportveld is vooral
maaien. Maar na verloop van tijd zijn meestal
drastischer maatregelen nodig om het natuurgrasveld bespeelbaar te houden. Hiervoor komen
steeds meer Fieldtopmakers en Recyclingdressers
beschikbaar. Interessant is de Foaminjector die
de levensduur van een natuurgrasveld aardig
verlengt.

Een sportveld in 2,5 uur verbeteren kan met de
nieuwe 2,5 m brede Koro Field Top Maker 2500
Mark II, meent Pols Zuidland. Deze heeft 30%
meer capaciteit dan de 2,0 m versie. De afvoerband met tandheugel is nu 70 cm breed in plaats
van 50 cm en heeft zijschotten zodat er minder
geknoeid wordt. Voor transport is de afvoerband
volledig opklapbaar. Ook de diepteinstelling verbeterd. De prijs is vanaf 19.200 euro. Optioneel
is een verticuteerrotor en spiraalrol voor natte
omstandigheden. De kleinere Field Top Makers
is nu modulair en door diverse rotoren multifunctioneel inzetbaar.
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Van de Haar Groen uit Wekerom lanceert een
machine om foam in sportvelden te injecteren.
De machine ziet eruit als een mestinjecteur. Het
maakt sleufjes van 1 cm breed en 18 cm diep
op een afstand van 15 cm waar schuim in komt.
Dit is een soort humusvervanger en bestaat uit
stikstof, koolstof, kunsthars met uitharder. Het
schuim houdt vocht vast en voert bij teveel regen
water snel af wat een waterbesparing geeft van
30%. Door het schuim krijg je een beter graswortelstelsel. Dit geeft een groter aantal speeluren van 100 uur. Het stelt te veel de renovatie
en dus kosten uit. Afhankelijk van de bestaande
situatie liggen de kosten tussen 12.000 en 16.000
euro per veld.

Bij Pols Zuidland staat een nieuw model Koro
Recycling Dresser, de 1900. Deze is totaal nieuw
ontwikkeld voor trekkers vanaf 55 pk en toepasbaar op de golfgreens, tees, fairways en minder
toegankelijke voetbalvelden. De machine, modulair opgebouwd, heeft vijf freeskransen met in
totaal 20 freesmessen en zes kouters. De nieuwe
draadspindel geeft een nauwkeurige diepte afstelling. Nieuw is ook een drosselventiel voor de
afvoerband snelheidsregeling. De aandrijving van
de rotor is evenals zijn grote broers via V-snaren.
De prijs is 23.500 euro.

SLOOT- EN
BERMONDERHOUD

Redexim introduceert een grote Rink zandstrooier,
de Rink DS3800. Deze bezander heeft een inhoud
van 3,8 kuub en werpt het materiaal tot 15 m
breed. Ook vochtig materiaal wordt goed verwerkt
door de speciaal ontwikkelde schijven.

GKB Machines uit Barendrecht toont een vernieuwde Recycling Dresser 200. Naast een ander
design met zelfdragend plaatwerkframe en ronde
kappen is de machine ook op kritische punten
verbeterd. Aangepakt zijn transportband, assen,
lagers, hydrauliek en een aandrijving met zware
ketting in verband met lager toerental. Standaard is een eenvoudig verstelbare voorsnijrol,
verstelbare aandrukrol achter, verende kouters
en slipkoppelingen op de aandrijfrotor. De prijs
is 29.500 euro. Optioneel is een stenenzeef voor
9.200 euro die parallel boven de machine te
scharnieren is.

Bij het maaien van sloten en bermen speelt
capaciteit een grote rol. De noviteiten zitten dan
ook vooral in een gemakkelijker bediening waardoor je sneller kunt werken. Belangrijk is daarbij
ook het comfort. Leuk Nederlandse vinding is de
Raster Master paaltjesmaaier die genomineerd is
voor de Demo-Dagen Tuin en Park Techniek
Innovatieprijs.

Van Wamel heeft een extra compacte frontmaaier
gemaakt, de Perfect TK-200. Deze heeft een
kleine draaicirkel waardoor hij handig is in kleine
ruimten. Speciaal is de aanbouwbok. Hierdoor zit
de twee meter brede maaier dicht aan de trekker.
De maaier heeft vier korte messen waarbij de
linker en rechter messen tegengesteld draaien
voor een optimale verdeling. Optioneel kun je
het maaigoed links en rechts naast de machine
verdelen. Standaard is een draairichtingonafhankelijke tandwielkast met vrijloop. De prijs is 5.120
euro excl. BTW.

Een frontklepemaaier is er al langer, net zoals een sideshift. Votex lanceert nu de Frontmaster. Dit is een
frontklepelmaaier die zowel volledig voor als volledig naast de trekker kan werken. Dit kan door een grote
sideshift met schuifconstructie van 1,60 m. Dit is vooral handig bij obstakels. Apart is de ophanging van
de maaier. Deze is frontgetrokken en dubbel scharnierend voor een goede bodemvolging. De maaibak
(150 of 190 cm) kan zowel pendelen als op en neer bewegen. Standaard is een hydraulische botsbeveiliging
tot een hoek van 39 graden. Optioneel is een bodemdrukregeling.

Service Bedrijf Oosterlaan uit Bleiswijk heeft een
Nobili TLT150 klepelmaaier geschikt gemaakt voor
montage aan een Carraro Rondo werktuigdrager.
Deze combinatie is verkocht aan een camping.
De 150 cm brede maaier is een sterke en lichte
klepelmaaier met een mooi vlak maairesultaat,
laat Oosterlaan weten. Dit komt mede door
vlakke klepels. Een normale uitvoering van TL150
klepelmaaier met rol voor in de driepunt van een
trekker kost 2.450 euro excl. BTW. Er zijn versies
van 90 tot 195 cm breed voor trekkers van 9 tot
36 kW (12 tot 49 pk).

Vanderklugt Groentechniek lanceert van Humus
een brede Safety-Mulcher voor aan een frontmaaier.
De SM 175 heeft een werkbreedte van 175 cm en
een kleine rotor van 20 cm diameter. Hij past aan
alle merken frontmaaiers zoals John Deere, Toro,
Ransomes en Jacobsen. Door het vijzelmaaisysteem maait de machine probleemloos hoog
gras en houtachtig gewas. Ook een gazon is er
goed mee te maaien. Bovendien geeft het een
brandstofbesparing en lage onderhoudskosten.
De Humus SM 175 kost 6.000 euro excl. BTW.
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BOMEN EN STRUIKEN
Etesia lanceert een grotere Attila. Waren er al de
85 en 95, nu is er de 98. Deze skeltermaaier voor
ruwterrein en bermen, Etesia noemt hem ontstruiker, heeft meer vermogen en comfort door
grotere afmetingen en nieuwe wielaandrijving.
De 98 heeft een maaibreedte van 98 cm. Aandrijving is door een B&S Vanguard van 21 pk. De
rijsnelheid is nu 12 km/h. Door de hydrostatische
wielaandrijving met sper moeten hellingen tot
30% geen probleem zijn. De tankinhoud is 14 liter
waar je circa 4 uur mee kunt maaien. Trillingen op
het stuur zijn gering met 2,1 m/s2. Prijs is 8.290
euro excl. BTW.

Vooral bij kettingzagen wordt er gewerkt om de
uitstoot van de tweetaktmotoren te verminderen.
Ook de trillingen moeten naar beneden.
Een andere oplossing is die van Pellenc met de
Selion elektronische stokkettingzaag (zie pagina
10). Deze is bij Votex op de stand te bewonderen.
Andere noviteiten zitten bij de versnipperaars met
meer capaciteit en efficiënter werken.

Naast de 5 en 8 tons zuigwagen heeft Votex Whirlwind nu ook een 11 tons compacte zuigwagen. Basis is de
8 tonner maar dan met een hogere bak van bijna 11 m3. De wagen is dus niet langer geworden. De UP&Go
11T heeft de bekende 570 ventilator. Daarnaast zijn alle toebehoren zoals zuigarmen, zuigbak, verticuteeras
leverbaar. De Up&Go 8T is nu ook leverbaar met aftakas en trekhaak waardoor er ook een houtversnipperaar aan gekoppeld kan worden. Doordat je het achterschot apart kunt openen, zijn de houtsnippers
van achter af in de wagen te blazen.

Van Stihl zijn de meeste noviteiten al bekend
omdat primeurs altijd eerst in de eigen Heimat
gelanceerd worden. Zo lanceerde het bedrijf
vorig jaar de Stihl MS 280-I, een kettingzaag met
automatische motormanagement. Hierbij wordt
het toerental op de belasting afgesteld wat lawaai
en brandstof bespaart. De intelligente 50 cc zaag
heeft een vermogen van 2,8 kW (3,8 pk), weegt
5,3 kg en is er vanaf 570 euro excl. BTW. Ook
nieuw is de MS 441 kettingzaag met een voorspoelsysteem wat een schonere verbranding
geeft. Prijs van deze 70 cc zaag is 873 euro
excl. BTW

Nationale Bomenbank introduceert een nieuwe
luchtinjectiemethode voor het verbeteren van de
groeiplaats bij bomen. De machine kan zowel
vloeibare en vaste voedingsstoffen injecteren
als een storende laag in de bodem pneumatisch
losbreken. Het losbreken gaat met luchtdruk
en een holle lans. Vanuit een compressieketel
wordt een hoeveelheid lucht onder hoge druk uit
de openingen van de holle lans geperst. Na het
‘ploffen’ kunnen bodemverbeteraars en voedingsstoffen via dezelfde lans in de bodem worden
geïnjecteerd. Wel moet je eerst weten waar het
probleem zit.

Water veranderen in olie? Oregon doet het met
Arborol. Stierman Zutphen lanceert deze olie voor
kettingsmering van een motorzaag. Arborol is
biologisch afbreekbaar. Bij een 1:4 mix van Arborol en gewoon water ontstaat een smeermiddel
met uitstekende koelende eigenschappen vergeleken met standaard kettingolie, meent Oregon.
Één liter olie wordt dus vijf liter. Arborol is een
directe vervanger voor de gebruikelijke kettingolie.
Uit praktijktesten claimt Oregon een drastisch
lagere temperatuur, minder rek van de ketting
en minder slijtage. De prijs is nog niet bekend,
maar ligt lager dan minerale olie.

Stierman uit Zutphen presenteert een nieuw
assortiment klimmaterialen voor de boomverzorging van het Duitse Edelrid. Behalve de
Tree Magic klimgordel worden onder meer Edelrid
klimhelmen en frictionsavers geleverd alsmede
een speciale opvouwbare tas voor werplijnen.
Nieuw van Buckingham zijn de vernieuwde klimsporen met wijdere en afschroefbare punten. Het
moeizame wisselen van punten behoort hiermee
tot het verleden. Eveneens nieuw in de Buckingham reeks is een stalen Port a Wrap met een
veilige werklast van 1.000 kg die geschikt is voor
afvangwerkzaamheden.

a
Een bosmaaier met de motor op de rug, handig
in moeilijk begaanbaar terrein, heeft Stihl al
langer in het programma. Nu is er ook een
versie met een milieuvriendelijkere 4-Mix motor,
de Stihl FR 130 T. Deze motor van 1,4 kW (1,9
pk) combineert de voordelen van de twee- en
viertakttechniek: Schone viertakt dat draait op een
mengsel van benzine en olie. Ook beschikt de FR
130 T over een deelbare steel met snelkoppeling.
Zonder snijgarnituur en beschermkap weegt de
machine 10,3 kg. De FR 130 T ruggedragen bosmaaier is leverbaar vanaf 587 euro excl. BTW.
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Graskanten van een gazon bijwerken kan apart
met een trimmer of met een kantensnijder. Importeur Motor Snelco uit Emmeloord heeft deze
twee machines gecombineerd in de Fource CV 34 PKG met een deelbare steel. De machine heeft
een 34 cc B&S Fource viertaktmotor met easy
start en een draagstel. De steel is 159 cm lang.
Met 2,4 mm draad is de snijbreedte 38 tot 46 cm.
De snijkop Tap & Go is 20 cm. De machine weegt
6,0 kg en kost 394 excl. BTW. De garantie bij
professioneel gebruik is 90 dagen.

Kocken Tuinmachines presenteert de Baroness
rupsklepelmaaier. Deze Japanse machine is aangedreven door een 35 pk Mitshibushi dieselmotor
en met een 154 of 170 cm brede klepelmaaier
leverbaar. Het borders waar de chauffeur op staat
past zich automatisch aan aan de hellingshoek
van het te maaien talud. Hierdoor blijf je altijd
recht staan. Kocken heeft net de eerste testen
op steile hellingen gedaan en het viel niet tegen.
De machine heeft een enorme capaciteit en levert
een net maairesultaat af. Er is overigens ook een
bandhooier op leverbaar.

Kocken Tuinmachines uit Westerbeek introduceert
de Pruner King accusnoeischaar uit Oostenrijk.
Apart hieraan is de tiptronic bediening waarmee
je snel kunt omschakelen naar drie openingshoeken. De maximale openingshoek is 36 mm.
De twee andere standen zijn 22 en 15 mm. De
schaar is superlicht uitgevoerd en heeft lange
snijmessen. De accu draai je op de rug met een
praktisch tuigje. Hierop zit een digitale teller en
weergave van accucapaciteit. Optioneel is een
6 m verlengstuk. De Pruner wordt geleverd met
serviceset in een koffer.
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Hoe haal je snel, veilig en rustig een boomstronk weg? Huub Rooden en Luc Frissen uit Valkenburg a/d Geul bedachten een oplossing: het schraapprincipe op een
hydraulische kraan. Deze wortelfrees werkt zonder draaiende delen en wordt aan de arm van een (mobiele) graafmachine gemonteerd. De werking is eenvoudig.
Hij ziet er uit als een graafbak, maar dan met wat beitelmessen. Er is een verticaal mes en een horizontaal mes. Hiermee schraap je steeds een stuk boomstronk
weg. Het ziet er eenvoudig uit, maar er zit wel degelijk wat denk- en probeerwerk in. Huub Rooden uit Meerssen heeft hem nu een jaar uitgeprobeerd en het werkt
nu goed. Zelfs in woonwijken. Auto’s kunnen blijven staan en ook voetgangers of fietsers kunnen er op een meter afstand langs. Er vliegt niets in het rond.
Een boomstronk is, naar gelang de grootte, in een paar minuten weg. Als je de wortelfrees koopt (6.450 euro excl. BTW), moet je overigens wel een graafmachine
hebben. Die kun je ook huren. Vanwege de stabiliteit moet dit minimaal een 13 ton’s (mobiele) kraan zijn. Frissen is bezig met een kleinere wortelfrees voor een
5 tot 8 ton’s graafmachine, maar deze is zeker niet klaar voor Papendal.

Bij Hissink & Zonen uit Oeken staat de nieuwe
serie Seppi M Multiforst. Dit is een houtklepel die
ook materiaal in de bodem kan verkleinen. Het
gaat hierbij om bijvoorbeeld stobben en stenen.
Bij stenen kan er gebruik worden gemaakt van de
540 toeren aftakas en bij vegetatie kan de 1.000
toerenaftakas worden ingeschakeld. De rotor kan
tot 20 cm onder het maaiveld werken. Door de
montage van een speciale rol op de achterkant
van de machine kan er een mooi vlak terrein
worden neergelegd. Er zijn vier verschillende
types met werkbreedtes tussen 1,75 en 2,50 meter.
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Wellink Machinetechniek uit Groenlo, producent
van Dutch Dragon bosbouwmachines, presenteert tijdens deze demodagen de nieuwe Dutch
Dragon stobbenfrees SG 550 ZW. Deze machine
is hydraulisch aangedreven en geschikt voor
kleine mobiele/rups kraan vanaf circa 6 ton. De
diameter van het freeswiel is 550 mm. Hij heeft
een instelbare hydromotor waardoor je hem kunt
aanpassen aan het hydraulisch vermogen van
de rups of mobiele kraan. De frees is leverbaar
met draaikrans en snelwissel. De prijs is vanaf
11.500 euro excl BTW zonder hydraulische draaikrans.

GKB Machines uit Barendrecht lanceert de Lumberjack. Dit is een grijper voor aan een hydraulische kraan om bijvoorbeeld bomen van takken
te ontdoen. Hiervoor maakt hij gebruik van een
hydraulisch aangestuurd mes wat zich door het
hout forceert. Het innovatieve zit in de plaatsing
van het mes. Deze bevindt zich geheel achter een
grijperschaal waardoor het niet in de weg zit bij
het grijpen van takken en stammen. Ten opzichte
van andere knippers is de Lumberjack lichter en
compacter waardoor hij meer geschikt is op grote
hoogtes, meent de fabrikant. De prijs is circa
40.000 euro.

Bij BDL Machines staat een nieuwe AMR 15 ton
palenklover voor stammen tot 208 cm lang.
Hiermee kun je landschapspalen maken of dikke
stammen kloven met een kloofkracht van 15 ton.
De machine heeft twee snelheden. Hij kan snel
naar het hout met lage kloofkracht en langzaam
met volle kloofkracht. Er is een versie met eigen
hydraulisch systeem met 45 liter pomp door
aftakas aangedreven. Deze kost 3.650 euro.
De versie met hydrauliek vanaf de trekker kost
2.795 euro excl. BTW. Het kloofmes kan aan de
cilinder aan de stempel (optie).

Wellink Machinetechniek uit Groenlo heeft de
nieuwe Dutch Dragon Chippers gemaakt. De EC
6545 heeft een invoerkanaal van 65 cm breed en
45 cm hoog. Het model EC 9045 heeft een breder
invoerkanaal van 90 cm breed wat de invoer vergemakkelijkt van stammen met zijtakken. Beide
nieuwe machines kunnen geleverd worden met
aftakasaangedreven of met een John Deere tier
III motor van 275 kW (375 pk). Daarnaast zijn verschillende uitvoeringen mogelijk zoals driepunts
model, getrokken uitvoering, hoogkipbunker,
ophaakarmsysteem of vrachtwagen.

Om snel een partij haardhout te krijgen zijn er diverse houtklovers. De houtblokken moet je dan ook
nog verwerken. Stierman uit Zutphen presenteert van de Oostenrijkse fabrikant Posch een brandhoutverpakkingsmachine, de PackFix 1.0. Dit is een 230 Volt verpakkingsmachine waarmee je één arbeidsgang
brandhout zo kunt verpakken dat zowel het drogen, opslaan als het transport en afleveren wordt geoptimaliseerd. De PackFix moet je aan het einde van de afvoerband van een haardhoutklover op een pallet
opstellen. De trommelvolume bedraagt 1,6 m³. Wanneer de trommel gevuld is, wordt deze gelicht en
tegelijkertijd wordt de inhoud met een net omwonden waardoor de houtblokken worden gefixeerd.
De zo ontstane pallets met balen zijn direct geschikt voor opslag of transport.

Voor het nieuwe seizoen heeft GreenMech het
succesvolste model 15-23 houtversnipperaar iets
meer ruimte gegeven. Deze kan nu 16 cm doorsnee hout aan. Dit komt omdat de invoertrechter
het hout op de zogenaamde ‘zes uur positie’
invoert. De aparte ronde messchotels zorgen voor
probleemloos invoeren van ook fijn en warrig
materiaal. Standaard op de nieuwe 16-23 is nu
de Silent-Pack. Dit geeft een geluidsreductie wat
handig is in stedelijk gebied. De GreenMech 16-23
Silent-Pack is te bewonderen op te stand van
Vanderklugt Groentechniek en kost 24.000 euro
excl. BTW.

Bij Vanderklugt Groentechniek uit Hellevoetsluis
staat de Jo-Beau M400 houtversnipperaar. Dit is
de grote broer van de succesvolle M300H trommelhakker. De M400 heeft een 18 pk sterke tweecilinder Vanguard benzinemotor. Deze compacte
houtversnipperaar met een transportbreedte van
70 cm kan hout verwerken tot 10 cm diameter.
De trommel en ook de invoertrechter is 40 cm
breed waardoor je ook gemakkelijk grote bossen
fijn materiaal moet kunnen verwerken volgens de
fabrikant. De prijs van de Jo-Beau M400 is 7.375
euro excl. BTW.

Tuin en Park Techniek r augustus 2007

31

vakbeurs

REINIGING
Waar voorheen veel nieuwe technieken ontwikkeld
werden voor het bestrijden van onkruid op verharding, is het de laatste jaren vooral kunstgras wat
in de picture staat. Op de beurs staan diverse
nieuwe machines voor het reinigen van kunstgrasvelden. Ook introduceert GKB Machines een
nieuwe hondenpoepzuiger.
Meer hierover leest u op pagina 40.

Een kunstgrasveld heeft veel meer intensieve
speeluren dan een natuurgrasveld. Maar het
is niet zo dat je er geen omkijken naar hebt. Je
moet het materiaal tussen de kunstgrasvezels
regelmatig reinigen en soms vervangen. Redexim
introduceert de Eliminator. Deze getrokken
machine haalt het infill-materiaal uit de mat
middels een intensieve borstel en brengt het via
een transportband in een naastrijdende opvangwagen. Hij werkt 160 cm breed en weegt 500 kg.
Voor deze machine is een trekker nodig van
minstens 25 pk en 600 kg hefvermogen met
een dubbelwerkend ventiel.
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In 2005 introduceerde fabrikant Redexim uit Zeist al de Verti-Top kunstgrasreiniger. Deze machine werkt
met een intensieve borstel die het vuil op een vibrerend rooster werpt. Het vuil komt in de verzamelbak,
terwijl de infill terug valt op de mat. Op de beurs staan een paar nieuwe versies. De Verti-Top-Vac is een
getrokken Verti-Top 1500 waarop een afzuiginstallatie is gebouwd. Terwijl het vibrerende rooster het
grovere vuil verzamelt, vangt de afzuiginstallatie het fijnere vuil zoals stof op in een 20 liter grote filterzak.
De werkbreedte is 1,5 m en de machine weegt 500 kg. Daardoor heb je minstens een trekker van 25 pk met
een hefvermogen van 600 kg. Ook nieuw is een getrokken Verti-Top 1500 waar voorop een hark zit die de
mat met infill losmaakt. Hierdoor krijgt de roterende borstel beter grip op de infill en kan dieper in de mat
reinigen. Prijs van een normale Verti-Top is 10.700 euro, de nieuwe versies zijn iets duurder. Verder toont
Redexim ook de Verti-Top Walkbehind. Deze heeft een eigen B&S motor van 6,5 pk en weegt 140 kg. Met
een werkbreedte van 800 mm is deze ideaal om kleinere oppervlaktes te reinigen. De opvangbak is 30 liter.

Ook GKB Machines uit Barendrecht springt in
de kunstgrasvelden markt. Het bedrijf toont de
Combinator 120 kunstgras uitveger. Dit is een
bestaande machine die aangepast is om het rubberen infillmateriaal uit te vegen en met een transportband op te laden. Met de bestaande Combinator kun je in een werkgang een natuurgrasveld
renoveren. Er zit dan onder andere een rotor
met messen op die aftakasaangedreven is. In de
kunstgrasversie zit een hark, veger en draaiende
borstel op waarna het uitgeveegde materiaal op
een transportband komt. De prijs is circa 14.450
euro excl. BTW.

Heb je al een Rink bezander voor natuurgras, dan
kun je hem ook gaan gebruiken voor kunstgras.
Fabrikant Redexim heeft namelijk een Infill Kit
gemaakt ofwel een aanbouwset voor het instrooien van kunstgrasvelden. De Rink met Infill
Kit bestaat uit een borstel, een hark en een sealkit.
De hark is direct achter de wielen geplaatst,
zodat de vezels omhoog worden geborsteld en
de infill diep in de mat kan vallen. De aanbouwset
is zowel leverbaar voor de Rink 1010 (1,0 kuub)
en zelfrijdende Rink 1015 als voor de getrokken
modellen 1210 (1,3 m3) en 1520 (2,0 m3).

Even snel een machine of terrein schoon willen
spuiten met de hogedrukreiniger maar geen
waterleiding bij de hand? Geen nood, Brendon
Powerwashers lanceert een reiniger met eigen
watertank op een aanhanger. De watertank heeft
een inhoud van 940 liter, ook is er een tankje voor
zeep/schoonmaakmiddel van 28 liter en nog een
antivriestank van 28 liter. Er zijn verschillende
uitvoeringen met een Honda benzine of Yanmar
dieselmotor. De prijs varieert van 8.500 tot 13.500
euro.

Votex Whirlwind uit Heteren presenteert de 860Golf bladblazer. Deze heeft een terreinvolgend
onderstel en kan aan een groot aantal speciaal
voertuigen gemonteerd worden. Optioneel is een
hydraulische, 180° draaibare uitblaasmond zodat
hij nog flexibeler ingezet kan worden. Ook de
bekende 750 en 850 bladblazers zijn nu leverbaar
in een hydraulisch aangedreven versie waardoor
ze op elk voertuig met een hydraulische voeding
kunnen. De 750-H heeft een capaciteit van 80
m3/min en heeft 30 l/min olie nodig. De 860-H
heeft een capaciteit van 120 m3/min en vraagt
42 l/min.

Hoopman Machines introduceert de Holaras
Gyros 220. Speciaal aan deze frontveegmachine is
dat hij in alle dimensies vrij kan draaien. Hierdoor
past hij zich altijd aan het wegdek aan. Dit is
vooral handig voor bolliggende klinker- en fietspaden. Standaard is een borstelbreedte van 220
cm en mechanische aandrijving. De zig-zagborstel heeft een diameter van 60 cm en is
hydraulisch verstelbaar. Brutoprijs is 7.450 euro.

Met een hydraulische kraan in een kleine ruimte
bezig en dan handmatig de boel schoonvegen?
Dat hoeft niet meer. Hoopman Machines heeft
namelijk een Holaras veegmachine voor aanbouw
aan een hydraulische kraan. Hiermee kun je in
elke hoek komen en vegen. De HK-150 heeft een
zig-zag borstel van 150 cm breed en 60 cm doorsnee. Optioneel is een opvangbak met centrale
borstelas verstelling. Bij slijtage van de borstel
blijft dan de afstand tussen borstel en opvangbak altijd hetzelfde. In standaarduitvoering kost
machine 4.750 euro excl. BTW.

D.B. van der Horst uit Loo levert onder andere
een breed programma Tielbürger veegmachines
met werkbreedtes van 70 tot 120 cm. Je kunt ze
ook uitrusten met diverse accessoires zoals een
kiepbare opvangbak. Nieuw is een bladschuiver.
Deze kun je trouwens ook goed gebruiken om
zand in te wassen na het bestraten met klinkers.
De bladschuif met eventueel een opvangrek komt
voor de veegborstel en verzamelt grof materiaal
en blad. De borstel kan zo beter zijn werk doen.
Bovendien bespaart het een arbeidsgang. De
meerprijs voor de bladschuif is circa 200 euro.

Ook het zand van een strand moet af en toe gereinigd worden. Vanderklugt Groentechniek toont
hiervoor een nieuwe combinatie van Rapid. Deze
fabrikant heeft namelijk een compacte strandreinigingsmachine gemaakt voor aan een eenasser. De machine is ook geschikt voor zoetwater
recreatiestranden en speelvijvers met een strandinloop. Standaard heeft het 230 kg zware werktuig
drie zeven voor diverse vuilopname.
De werkdiepte is met een instelbare rol tot 10 cm.
Een Rapid Euro-4 eenasser met strandreiniger is
te koop vanaf 16.000 euro excl. BTW.
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GRONDVERZET
EN
TRANSPORT
Bij transport, grondbewerking en grondverzet
draait het sinds de mechanisatie om arbeidsverlichting. Ofwel niet meer handmatig werken en
tillen. Er zijn niet hele nieuwe technieken, bij de
nieuwe machines gaat het om detailverbeteringen
om met meer comfort sneller te werken.

Komatsu introduceert een schuifdeur op de minigraver. En wel op de Komatsu Utility rupsgraafmachine PC-serie, laat importeur Bia uit Zutphen
weten. De schuifdeur vergemakkelijkt het instappen en er zal minder deurschade zijn dan bij
een conventionele klapdeur. Hierdoor zullen de
reparatie- en verzekeringskosten minimaal zijn.
Bovendien is er geen meerprijs ten opzichte van
een conventionele klapdeur. Naast de schuifdeur
is de gehele cabine aangepakt. Deze is ergonomischer en kan compleet kantelen voor onderhoud.
Prijs van de PC minigravers begint bij 18.000
euro.
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Farmstore uit Bleskensgraaf lanceert tijdens de beurs nieuwe Farmtec spitmachines, namelijk de Horta
serie. Deze machines worden aangedreven door een aandrijfkast in het midden van de machine waardoor
de transportbreedte gelijk is aan de werkbreedte. Door deze manier van aandrijven is het gebruik van
kettingen niet meer nodig. De Farmtec Horta modellen worden geleverd in de werkbreedten van 140, 160,
210, 250 en 300 cm. Voor de Horta 140 heb je minstens een trekker van 110 pk nodig. De prijs van de
kleinste versie, de Horta 140, is 8.600 euro excl. BTW.

Hanenberg Materieel presenteert de Sherpa 100
laadschop in een smallere uitvoering. Deze is
slechts 76 cm breed en past dus door elke deuropening. De stand-on laadschop heeft een 13 pk
Honda benzinemotor en is vierwielaangedreven.
Door de eenvoudige bediening kan iedereen met
de machine werken, volgens de leverancier. De
smalle Sherpa 100 kost inclusief bak 12.600 euro
excl. BTW. Ook toont Hanenberg de Teli vacuüm
hefgereedschap waarmee je zware betontegels tot
70 kg kunt tillen. De machine tilt grootformaattegels, grindtegels tot 1 meter hoog.

De Pflanzfuchs grondboor is al lang bekend en
lijkt eenvoudig. Toch staan er bij Vanderklugt
Groentechniek enkele nieuwe modellen. Twee
nieuwe types zijn de 1-mans grondboren PF-360
en PF-400 die respectievelijk een gat boren van 36
en 40 cm. Deze modellen hebben nu standaard
een verschuifbare tegengewicht aan het neuswiel.
Dit maakt ze beter handelbaar. Het werkt ergonomischer dan voorheen. De PF-360 kost 2.150 euro
excl.BTW. Ook is er een Pflanzfuchs 2-mans boor.
Deze BF 36 heeft standaard voetankers en kost
1.970 euro excl. BTW

Van de Muck-Truck motorkruiwagen staat er bij
Vanderklugt Groentechniek uit Hellevoetsluis een
primeur. Het betreft de E-Truck. Dit is een elektrische vierwielaangedreven kruiwagen. Op het oog
lijkt de E-Truck gelijk aan de benzine uitvoering.
De vier wielen worden echter aangedreven door
twee elektro-buismotoren met vier Lood/Gell
accu’s. Deze kunnen zo vaak geladen worden als
je maar wilt. Het is gelijk aan het systeem wat ook
in rolstoelen zit, maar dan sterker en vierwielaangedreven. De Muck-Truck E-Truck kost 1.995 euro
excl. BTW. Dit is goedkoper dan de benzine uitvoering die 2.575 euro kost. Deze heeft trouwens
nu standaard een Honda GXV motor.

Bij Andreas Stihl zijn nieuwe doorslijpmachines
TS 410 en TS 420 te zien met een slijpschijf van
30 en 35 cm. Speciaal aan deze machines is de
motor. Dit is een Stihl 2-MIX motor van 3,2 kW
(4,4 pk) met spoelsysteem wat spoelverliezen van
een tweetaktmotor reduceert. Er zijn dus minder
schadelijke uitlaatgassen. Ander meer door het
longlife-luchtfiltersysteem met cycloon-voorafscheiding gaat de machine langer mee volgens
de fabrikant. De nieuwe doorslijpers zijn licht met
zo’n 9,5 kg, trillen weinig met 3,9 m/s2 en zijn te
koop vanaf 1.092 euro excl. BTW..

Rengocar Trading uit Sint-Oedenrode presenteert een klein-container afzetsysteem op een aanhanger.
Deze is geschikt voor BE-rijbewijs (3.500 kg). De wagen heeft een volblad verzinkt chassis en twee
hydraulische steunpoten voor en achter. Er zit een twee kabelsysteem op voor op- en afzetten en een vijf
trapscilinder voor het kiepen. Het bedienen gaat met een afstandsbediening. Voor de aansturing zijn er 2x
12 Volt accu’s inclusief een lader ingebouwd. Het opladen gaat niet via de auto, maar via 220 Volt lichtnet
aansluiting. De wagen kan dus stand alone functioneren. De prijs van de aanhanger is circa 15.000 euro
excl. BTW. Er zijn diverse soorten bakken (staal of rvs) leverbaar. Het netto laadvermogen van de aanhanger met bijvoorbeeld een zand/puinbak is 2.100 kg.

Bellier Slim-Mobiel uit Sint-Oedenrode toont
Bellier Transporters met diesel en elektromotor.
Deze wagens halen 45 km/h en zijn toegelaten
voor personen vanaf 16 jaar met AM rijbewijs of
bromfietscertificaat. De diesel heeft een Yanmar
van 5,4 pk en Variomatic aandrijving op de achterwielen. Je kunt er 200 kg laden en met een volle
tank van 13 liter circa 390 km ver mee rijden. De
prijs is vanaf 8.950 euro. Het elektrische model
kan 500 kg laden. De actieradius is afhankelijk
van gekozen batterijen van 50 tot 80 km. De
laadtijd is 10 uur en de prijs is vanaf 12.995 euro
excl. BTW.

De Duitse fabrikant Schmitz uit Duisburg heeft
een nieuwe kleintransporter gemaakt. Het betreft
het model 1602 die op de beurs bij importeur
Vanderklugt Groentechniek uit Hellevoetsluis
staat. Het nieuwe model is de kleinste uit de
1000-serie van Schmitz. In de wagen zit een
20 pk Honda benzinemotor. Het rijden gaat
gemakkelijk door de hydrostatische rijaandrijving.
Hiermee kun je maximaal 20 km/h rijden. Er is
standaard plaats voor een bijrijder. De laadbak
is 160 cm lang en 100 cm breed. Hierin kun je
maximaal 900 kg meenemen. De 1602 is te koop
voor 13.280 euro excl. BTW.
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VEILIGHEIDSKLEDING
Waar gewerkt wordt met machines is het opletten.
Een ongeluk is zo gemaakt. Moeten de machines
voldoen aan allerlei vieligheidseisen, net zo
belangrijk is om goede veiligheidskleding te
dragen. Zien en gezien worden. En als er dan wat
gebeurt is het mooi dat kleding de ergste schade
opvangt. Het nieuws bij de kleding zit vooral in
nieuwe materialen.

Pebétex uit Veghel levert persoonlijke beschermingsmiddelen van zichtbaarheidskleding tot
zaagkleding. Nieuw is de polo-shirt Natura CE2.
Deze is uitgevoerd in 100% natura. Natura staat
voor goed draagcomfort, lange levensduur, geen
verkleuring, krimpvrij, kreukvrij en droogt snel.
De polo ventileert en heeft een borstzak. Hij is
gekeurd voor EN 471 klasse 2 en kost 36 euro.
Tevens lanceert het bedrijf een officelijn-beroepsschoen van Emma voor bijvoorbeeld toezichthouders. Deze Nederlandse schoen heeft een
stalen neus en past bij kostuumkleding.
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Joh. Vos Capelle en Groenselekt presenteren samen met Olmix (voorheen Melspring) de eerste proefmodellen van een naar eigen zeggen unieke veiligheidsschoen voor de groene sector: de GoSafety. Dit is
een duurzame investering in het werkcomfort en veiligheid volgens de leverancier. Genoemde GO-partners
hebben met schoenenfabrikant Elten de goede eigenschappen van verschillende typen veiligheidsschoenen
gecombineerd in een complete schoen op maat voor de groensector. De GoSafety bevat een rubber/PUzool die bestand is tegen zuren, olie en benzine. De combinatie rubber-PU maakt de zool slijtvast en
hittebestendig. Het betreft een veiligheidsschoen, dus de GoSafety voldoet met stalen zool en stalen neus
aan de veiligheidsnorm EN 345. Door de volledige kruipneus en watertong is de schoen zeer geschikt voor
buitenwerkzaamheden. De sympatexvoering en het gebruik van hoogwaardig leer geven de GoSafety een
groot draagcomfort. De prijs is circa 90 euro excl. BTW.

Stierman uit Zutphen lanceert van Sticomfort de
nieuwe Arborist stretchkleding. Door high-tech
materialen heeft deze water- en vuilafstotende
veiligheidskleding een hoog draagcomfort en
goede pasvorm. De Drykeep buitenstof houdt het
lichaam droog. Door de speciale constructie van
de bi-stretch buitenstof wordt het lichaamsvocht
namelijk snel naar buiten afgevoerd. De voor- en
onderkant van de broekspijpen zijn gemaakt uit
Strongflex materiaal waarin zowel het ijzersterke
Kevlar als het elastische Lycra zijn verwerkt. De
Arborist zaagbroek kost 187 en het jack 179 euro
excl. BTW.

Naast veiligheidskleding van Sticomfort en werken veiligheidshandschoenen, zaagschoeisel en
hoofdbescherming van Peltor voor gebruikers van
motorzagen en houtversnipperaars presenteert
Stierman uit Zutphen ook een nieuw assortiment
veiligheidsartikelen van Oregon. Het Oregon
Safety assortiment bestaat uit verschillende
veiligheidsbrillen, gelaatsschermen met en
zonder gehoorbeschermers en veiligheidshelmen.
Tevens is er voor het gebruik met de bosmaaier
een set scheenbeschermers verkrijgbaar die je
beschermt tegen de inslag van wegvliegende
delen.

