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Proefrit

Vitra 2037: aanstormend talent
Jongerius Wintermachines heeft een waardige vervanger gevonden voor de
LM-Trac 285, blijkt uit een eerste indruk van de Vitra 2037. Deze werktuigendrager is technisch vergelijkbaar, wendbaarder, gemakkelijker in onderhoud en zelfs iets goedkoper. Wel kan de bediening verbeterd worden.
Tekst en foto’s: Patrick Medema

e blijven maar komen, de werktuigdragers uit Scandinavië. Daar draait
op iedere hoek wel zo’n machine.
Is het niet voor de winterdienst, dan wel voor
maaiwerk of onkruidbestrijding. Maar ook in
Nederland zie je ze steeds meer. Je kunt hem
namelijk het hele jaar inzetten. Zo is er weer
een merk bij. Jongerius Wintermachines uit
Utrecht heeft namelijk een opvolger gevonden voor de LM-Trac werktuigdrager, de Vitra
uit het Deens Arre. Het bedrijf raakte ongewild het importschap van LM-Trac kwijt. Dit
had verschillende oorzaken. Zo verkocht
Chris Jongerius drie jaar geleden zijn bedrijf.
Hij was de contactpersoon voor LM-Trac.
Daarnaast zat de borstelmarkt in een dipje.
Verkocht Jongerius eerst zo’n 40 machines
per jaar, bij de overname was dat gezakt naar
zo’n 15. Nu trekt het weer wat aan. Maar
alhoewel de LM-Trac een mooi product is, is
het nog steeds hetzelfde als acht jaar geleden
zonder innovaties. En dat is niet goed, want je
koopt ook niet drie keer precies dezelfde nieuwe auto, laat de ex-importeur weten. Nu timmert Jongerius met de Vitra aan de weg. Ook
een mooie machine volgens het bedrijf, maar
het belangrijkste is de onderdelenvoorziening
en dat je de gebruikers snel kan helpen bij
stilstand. En dat hebben ze naar eigen zeggen
nog steeds goed voor elkaar.

Z

Vitra 2037
Motor
Vermogen
Tankinhoud
Rijsnelheid
Werkhydrauliek
Breedte
Bodemvrijheid
Binnen draaicirkel
Gewicht
Prijs
20]

Kubota viercilinder,
watergekoeld
27 kW (37 pk)
46 liter
30 km/h
60 l/min
109 cm
135 cm
80 cm
1.180 kg
39.811 euro, excl. BTW

Uitvoering
De Vitra is een knikgestuurde werktuigendrager. Ben je dit niet gewend, dan vergt dit enige
gewenning met sturen, vooral bij achteruitrijden. Wel is hij hierdoor zeer wendbaar. Het
kleinste model, de 2037, heeft namelijk een
binnenste draaicirkel van 80 cm. Dit is 30 cm
korter dan de LM-Trac met achterwielbesturing. Het grootste model, de 2060, heeft een
draaicirkel van 100 cm. Met een breedte vanaf
109 cm kun je zo op de moeilijkste plekken
komen. Van de Vitra zijn er overigens drie
modellen met een viercilinder Kubota dieselmotor van 27, 35 en 44 kW (37, 45 of 60 pk).
De basis is gelijk, verschil zit in het motorvermogen. De twee zwaarste hebben een turbo en een iets grotere hydraulische capaciteit.
Wil je bijvoorbeeld ook met een 390 cm maaidek werken, dan heb je de 2060 nodig met
een olieopbrengst van 270 l/min bij 250 bar.
Ons model, de kleinste 2037, heeft met 60
liter bij 200 bar genoeg opbrengst voor de
Jongerius borstelarm. De machine heeft permanent vierwielaandrijving wat niet zozeer
voor het borstelen nodig is maar wel als je
er een hondenpoepzuiger op gebouwd hebt.

Cabine
Het instappen gaat prima, zeker door de
draaibare stoel. Zit je op de luchtgeveerde,
verwarmde stoel dan is er genoeg ruimte
voor een lang persoon. Maar dit was oorspronkelijk niet zo. De Denen zijn blijkbaar kleiner
dan de Nederlanders. Jongerius heeft de
cabine zo’n 6 cm laten verhogen. Ook kun je
de stuurkolom instellen voor een zo juist
mogelijke ergonomische zit. Het zicht op de
borstelarm is goed met een laag doorlopende
vloer. Hierdoor is de kleine ruit onderin wel
iets kwetsbaarder voor steeninslag. Is de ruit
stuk, dan is hij wel gemakkelijk te vervangen.
Deze is namelijk geschroefd en niet gekit.
Standaard is onder meer radio, CD-speler,
vier werklampen, zwaailamp, getint glas,
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Vanaf de draaibare, luchtgeveerde stoel is er goed zicht op de
straat. De cabine kun je aan beide kanten instappen.

De bediening van de hydrauliek is via hendels met kabels. Dit wil
Jongerius nog aanpassen naar volledig hydraulische aansturing.

cruise control, verwarming en airco. Wil je
een helemaal een ideaal werkklimaat dan
kun je nog climat control nemen. Het geluid
in de cabine is minimaal met 72 d(B)A.

LM-Trac, veranderen met hendels op hydraulische ventielen. Wel is er al optioneel een
soepele joystickbediening verkrijgbaar voor
1.480 euro.

Bediening

Aandrijving

De borstelarm is de bekende van Jongerius.
Afhankelijk van de bestrating kun je de hoogte en druk instellen met een draaiknop in de
cabine. Jongerius noemt dit het VCA systeem
(vermogen compenserend aanbouwsysteem).
Hierdoor beperk je ook de slijtage van de
borstel. De arm heeft twee enkelwerkende
cilinders die de speling opvangen waardoor
je nauwkeurig langs bijvoorbeeld een winkelruit kunt borstelen. Als je tenminste een goede
chauffeur bent. Minder is de bediening.
Standaard gaat dit met drie hendels die met
kabels verbonden zijn. Dit gaat zwaarder dan
via hydraulische bediening. Ook is er sneller
kans op storingen bij slecht onderhoud.
Jongeruis wil dit, net zoals destijds bij de

Speciaal is het hydraulisch systeem. Er zijn
namelijk vier geschieden circuits met elk een
eigen pomp. Dit moet een stabiele en efficiënte
oliestroom geven. Zo is er een circuit voor de
stuurbekrachtiging. Een circuit voor externe
cilinders zoals hefcilinder. Ook kan hier een
motor gemonteerd worden voor de aandrijving
van een zoutstrooier. De andere twee hydraulische circuits zijn voor aanbouwmachines
zoals maaidek en borstel en voor de wielmotoren. Standaard is een hydraulische
aansluiting achter met een retour en twee
voor met een retour. De maximale rijsnelheid
varieert van 30 km/h voor de kleinste tot
38 km/h voor het grootste model.

Opbouw
Met een laadvermogen tot 1.200 kg is er genoeg
keuze voor op- en aanbouw. Zo kun je een enkelwerkend hefframe aan de achterzijde voor 1.952
euro erbij nemen. Naast de bekende onkruidborstelarm (8.300 euro) is er bijvoorbeeld ook
de Jongerius hondenpoepzuiger (7.900 euro),
Epoke zoutsproeier 200 l (6.100 euro), bladblazer (3.750 euro), 120 cm Bomford heggenschaar (7.000 euro), van 130 cm Stensballe
maaidek (5.120 euro) tot 390 cm Vitra
mulchmaaidek (20.915 euro) en een drie(15.830 euro) of vijfdelige (26.270 euro)
Stensballe kooimaaier beschikbaar. De kleinste
Vitra 2037 is op standaard banden 109 cm
breed, 200 cm hoog en 285 cm lang. Op brede
banden met spatbordverbreders is dit 118 cm.
De 2037 weegt 1.180 kg en kost 39.811 euro.
Met onkruidborstelarm is de prijs 48.000 euro
wat zo’n 4.000 euro goedkoper is dan de
LM-Trac. Het grootste model 2060 kost
46.046 euro excl. BTW.•

Zekerheid
in onkruidbestrijding
Onkruid op verhardingen bestrijdt u optimaal met Roundup® Evolution
Breedwerkend onkruidbestrijdingsmiddel
Toepassing in openbaar groen, landbouw, tuinbouw en bosbouw
Géén Andreaskruis
Superieure onkruidcontrole + Minimale milieubelasting
Verkrijgbaar in 1, 5 en 20 liter verpakking
Toelating tot 1 juli 2012!
Blijf op de hoogte via www.roundup.nl: abonneer u op de e-nieuwsbrief!
Bestrijding volgens DOB-methode kostentechnisch meest interessant
Werkpakket

Kosten per m2 (EUR) per jaar voor de beheerder
om onkruid op verharding in woonstraten te
onderhouden op niveau van klasse 3
(geringe onkruidbegroeiing)

1.

DOB/Chemisch

0,06 - 0,12

2.

Borstelen

0,19 - 0,38

3.

Heet water

0,22 - 0,32

4.

Branden

0,21 - 0,35

Bron: Syncera Water B.V. i.s.m. Alterra, Ecoconsult en Plant Research International, december 2005
Roundup® Evolution is een gedeponeerd handelsmerk van Monsanto. Volg de gebruiksaanwijzing op het etiket.

In het hydraulisch knikgedeelte zit een ventiel waarmee je de
machine toch kunt laten rijden bij pech. Ook te zien is de spatbordverbreder met brede band.
22]

Het onderhoud is gemakkelijk. De toegang tot de motor is goed
door het wegklappen van de brandstoftank. De cabine is ook naar
voren te kantelen.
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