Eerste indruk

Timan Tool-Trac: Zoon van ma maaier en pa shovel
Een professionele frontmaaier of een minishovel? Zeg het maar. De knikgestuurde Timan Tool-Trac werktuigdrager doet haast niets voor deze specialisten onder, bleek na een ochtendje stoeien. Bovendien kunnen er nog
veel meer werktuigen aan de arm.
Tekst en foto’s: Patrick Medema
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och net weer wat anders dan anders.
Dat mag je van de nieuwe Timan ToolTrac wel zeggen. Knikgestuurde werktuigdragers zijn er wel meer, maar niet met
een arm die 250 cm omhoog kan. Het idee
van de Deense uitvinder, Pedersen, ontstond

T

toen hij een verbrandingsketel voor houtchips
aanschafte. Hij had voor zijn grote oprijlaan
een Toro frontmaaier en wilde niet nog een
minishoveltje kopen om de houtchips in de
kachel te laden. Hij bedacht ruim drie jaar
geleden een mengeling van een JCB eenarmige
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schranklader en een frontmaaier. Inmiddels
staat er een fabriek in het Deense dorpje Tim
waar al een eerste serie van 20 is gemaakt en
verkocht, en werken er negen mensen waaronder nog twee broers. Overigens zijn de
gebroeders Pedersen niet onbekend. Hun
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Speciaal aan de Tool-Trac is de eenarmige
arm die achter de cabine vast zit.

vader was de oprichter van de Tim bietenrooiers, shredders en zeefmachines waar
zijn zoons ook voor hebben gewerkt.

• Multi-arm
De Tool-Trac was half januari een klein weekje
in Nederland. Kersvers importeur Rein Drost
uit Echteld wilde de machine namelijk showen
in Hardenberg. Net voordat de Timan weer
weg moest, konden we hem even uitproberen
met verschillende werktuigen. Het eerste wat
opvalt, is de speciale arm. Deze multi-arm zit
achter de cabine op een punt vast, net als een
eenarmige schranklader. Dit maakt de machine kort en compact. Bovendien zit je dicht op
het werk met goed zicht. Aan de eenarmige
arm zit een snelkoppelsysteem zodat je diverse
werktuigen kunt aankoppelen zonder de
cabine te verlaten. Overigens moet je er nog
wel uit bij hydraulische werktuigen om de
slangen aan de koppelen. De arm werkt via
twee hydraulische cilinders parallel. Een
werktuig in een A-frame blijft daardoor horizontaal bij het heffen. Bovendien wordt zo
geen gewicht van de machine op het werktuig
overgeheveld tijdens bijvoorbeeld het maaien.

Het knikpunt zit onder de cabine. Je zit
dus op het middelpunt van de machine.

Het maaidek hangt vrij in het A-frame en rolt
op eigen wielen. Via twee hydraulische pennen borg je het werktuig, zodat je hem niet
kan verliezen. Dat de werktuigen aan een arm
zitten, biedt zo zijn voordelen blijkt bij het
verwisselen. Het maaidek is hoog weg te zetten zoals op een aanhanger of op een stellage
tot 250 cm hoog. Bovendien is gemakkelijker,
al staande, onderhoud te plegen aan het maaidek. Handig is ook dat je bijvoorbeeld de
opvangbak van een rolbezem meteen kunt
legen in een container. Andere werktuigen
zijn onder meer palletvorken, onkruid- en
veegborstels, stenenklem en heggenschaar.
Tussen de kogels kan de arm 900 kg tillen,
op 60 cm afstand kan de arm nog 550 kilo
omhoog krijgen.

• Bovenop knik
Apart aan de compacte basismachine is het
knikpunt. Deze zit ver naar voren onder de
cabine. Je zit dus boven op het knikpunt, op
het middelpunt van de machine. Ook de arm
drukt zijn krachten ongeveer in het middelpunt. Dit geeft een goede gewichtsverdeling.
Het zwaartepunt van de Tool-Trac ligt laag op

De binnenste draaistraal is 65 cm, wat de
Timan samen met zijn 107 cm breedte erg
wendbaar maakt.

60 cm wat zorgt voor een stabiele machine.
Bovendien is het knikpunt star en maakt de
cabine deel uit van de constructie. Het draaien gaat kort, de binnenste draaistraal is 65
cm. Door zijn geringe breedte van 107 cm is
hij daardoor zeer handig in kleine ruimte.
De hoogte is ook beperkt met 192 cm.
De motor zit in het achterste gedeelte. Hierbij
heb je keuze uit een vloeistofgekoelde Kubota
viercilinder van 37 of 45 pk. Ons proefmodel
was de 237, de 45 pk versie heet de 245. De
achterkant kan ook nog wat gewicht verdragen; zo’n 500 kg bovenop of achter in een
driepunt. Met snelsluiting is eenvoudig bijvoorbeeld een container erop te klikken. De
trekhaak kan bijna 1,5 ton trekken. De grote
bumper is eigenlijk niet bedoeld om ergens
tegen aan te rijden, hierin zit namelijk de
hydrauliekolie.

• Snel
De Timan is kort, smal en laag, dus een groot
persoon zal wel krap zitten. Maar dat valt
mee. Je zit behoorlijk laag, waardoor je
genoeg ruimte boven je hoofd hebt. Ook is er
genoeg beenruimte. Leuk is een steun voor je

Door de arm zijn werktuigen gemakkelijk weg op elke plek te zetten.

linkervoet. Daarmee doe je verder niets. Met
je rechtervoet bedien je een kantelpedaal voor
voor- en achteruit rijden. Gas geven, het toerental vastzetten, gaat met een hendel rechts naar
de leuning. Hier vind je ook de andere bedieningsknoppen zoals de kruishendel voor de
hydrauliek, cruise control en de aftakas. De
vierwielaangedreven hydrostaat heeft twee
groepen. Van 0-16 km/h en met een knop op
het dashboard naast het stuur zet je hem in
transportstand waardoor je tot 35 km/h kan
rijden. Het rijden gaat redelijk soepel, ook
met een werktuig in de arm. De arm heeft
dan ook dansonderdrukking met stikstofbollen. Met een knop naast de hydrostaatknop,
schakel je cruise control in. Dit is niet alleen
het rijpedaal vastzetten, je kunt namelijk met
een draaiknop op de rechterconsole ook de
snelheid bijregelen. Het geluidsniveau cabine
is stil, volgens de fabrikant 74 d(B)A.
Optioneel is airco, deze werkt dan over het
normale ventilatiesysteem. De koele lucht
komt dan laag van voren en blaast niet direct
van boven op je hoofd.

Aankoppelen van een werktuig kan
snel vanuit de cabine.

• Vier circuits
Ingenieus is het hydraulische systeem. Dit
bestaat uit vier aparte circuits met elk een
eigen hydropomp wat een stabiele en efficiënte
oliestroom moet geven. De vier circuits zijn
voor de werktuigen, heffen, aandrijving en
stuurbekrachtiging. Voorop de arm zitten
drie dubbelwerkende ventielen en een enkelwerkende retour. De capaciteit van de werkhydrauliek is 48 of 58 l/min. Achter kan
optioneel een dubbelwerkend en een enkelwerkend ventiel. Werktuigen bedienen met
de kruishendel gaat vloeiend. Bovenop deze
hendel zitten nog twee knopjes waarmee je
bijvoorbeeld de vergrendelpennen van een
werktuig of de zijdeks kunt bedienen. Met
twee hendels op het rechterconsole is te
wisselen van functie.

• Verschil
Om te kijken of de kruising van een frontmaaier met een minishovel niet ten koste
is gegaan van de werking, probeerden we de
Tool-Trac met een 2,5 m breed maaidek en
met een bakje. Het maaien viel niet tegen; de
tool-trac werkt bijna net zo goed als een echte

Met twee hydraulische pennen vergrendel je een werktuig in het onderste gat.

frontmaaier. Het Stensballe maaidek volgt
mooi de bodem. Het zicht is prima. Wel is het
gewicht van de combinatie iets zwaarder dan
een echte frontmaaier. Daarentegen is hij met
cabine wel zo’n 10 cm lager. Het sturen met
de knik lijkt iets minder direct dan met
fuseebesturing op de achteras. Dit is vooral
gewenning. Van de arm heb je eigenlijk geen
last tijdens het maaien. Grootste verschil zit
hem in de prijs. Maar daarvoor heb je wel
een multifunctionele machine. Want met
een bakje heb je meteen een minishovel. Dit
werkt ook naar behoren. Hij draait kort en
schept gemakkelijk. Wel moet je hier meer
gevoel inleggen dan met een minishovel. De
Tool-trac heeft namelijk geen inchingpedaal.
De motor smoort daarom als je te snel in
een berg zand rijdt. Daarentegen zit je in
de comfortabele cabine dichter op de bak
bij de Timan dan met een minishovel waarbij
de arm voor de bestuurder zit. De Timan is
dan ook korter, als een soort schranklader.
Via het dakraam heb je zicht op de geheven
bak. De fabrikant heeft vertrouwen in de
machine, die geeft namelijk vijf jaar garantie
op de multi-arm.•

Timan Tool-Trac 237
Motor
Vermogen
Transmissie
Pompopbrengst
werktuigen
Rijsnelheid
Hefvermogen arm

Kubota viercilinder,
vloeistofgekoeld
27 kW (37 pk)
Hydrostaat, 2 groepen
48 of 58 l/min bij 250 bar

35 km/h
550 kg
60 cm achter kogels
Hefhoogte
250 cm
Breedte
107 cm
Lengte
286 cm
Hoogte
192 cm
Draaistraal
65 cm
Laadvermogen achter 500 kg
Gewicht
1.600 kg
Richtprijs vanaf
45.000 euro
22]

6

4

3
4
5

2

5

3

2

1

1

In de smalle cabine is genoeg
bewegingsruimte.
1. Rijpedaal
2. Hydrostaat groep
3. Cruise control
4. Differentieel
5. Voetsteun
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Bedieningsmogelijkheden op
rechter console:
1. Handgas
2. Aftakas achter
3. Keuze ventielen
4. Kruishendel
5. Cruise control bijregelen
6. Aftakas voor beide kanten opdraaien

Voor het regelmatig onderhoud hoeft
de motorkap niet omhoog. Aan rechter
zijkant zit een deurtje waar je het oliepeil kunt controleren, stroom kunt
aftappen en eventueel de hydrauliekolie kunt bijvullen.

De motor en filters zijn goed toegankelijk door de hele kap omhoog te doen.
De accu is dan uit te klappen.
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Specialer is het verzamelingspunt van
de hydrauliek aan de rechterzijkant
onder de cabine. Door de kap eraf te
halen heb je eenvoudig toegang tot alle
hydrauliekslangen voor de bedieningshendels.
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VORtreffelijk
ACTIE
VOR TREFFELIJK

GRATIS
MAAIDEK

NIEUW

(122

HUSTLER

de multifunctionele aanhangwagen

ZEROTURN MIDDENMAAIER

Utrechtsestraatweg 204a | Rhenen | tel: 0317-619 017 | www.nimos.nl
Een complete machine met extra zwaar gelast maaidek

•
•
•
•
•

Leverbaar in diverse uitvoeringen
Met Honda of Kohler motor
Maaibreedtes: 92 - 107 - 112 cm
Inclusief Mulchkit
Garantie: levenslang op basisframe
3 jaar op mes-aslagers en voorwiellager
2 jaar op complete machine

Simply save
the best

BIJL GROENTECHNIEK • St. Jacobsstraat 1•4855 AK Galder
tel. 076 - 561 34 33 • www.bijlgroentechniek.nl
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UK-serie

BIJ

AANKOOP VOOR
1

Gebr. De Vor Achterveld BV
Hessenweg 164 • Postbus 2 • 3790 CA ACHTERVELD
Tel. 0342 45 95 41 • Fax 0342 45 95 00 • info@devor.nl

NIMOS driezijdige kipper

CM)

•

AUG.

2007

bij inschrijving, zonder opgeld

DIESEL

ALLESKUNNER

WENDBAAR

VERMOGEN

VEELZIJDIG

STERK

Voor Optimaal Resultaat:

www.devor.nl

GROTE OPENBARE
VEILING

BX 2350

Van Blitterswijk is een middelgroot bedrijf dat gespecialiseerd is in de tuin- en parkmachinebranche. Wij zijn VCA gecertificeerd en dealer van gerenommeerde merken
zoals: Holder, Iseki, Bohi, Stihl, Honda, Schäffer, Wacker, Vandeale en Nimos.
Wij opereren in heel Zuid-Holland en zijn gevestigd in een goed geoutilleerd pand
met moderne werkplaats. Wij zijn op zoek naar:

Monteur(s)

Donderdag 1 t/m zondag 4 maart 2007
Dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur

Met eventueel ambitie tot meewerkend werkplaatschef

Frans Becx Tuinmachines B.V.
Gedeeltelijk op onze vorige locatie:
Industrieweg 8d te Moergestel
(industrieterrein Stokeind)
En op onze nieuwe locatie
De Sonman 35 te Moergestel (A58 bij afrit 9)

Meer dan 250 nieuwe en gebruikte
machines en goederen
Aanbouwwerktuigen – aanhangwagens – beluchtingsmachines
– bladblazers – bladzuigers – bosmaaiers – compressoren –
gazonmaaiers – generatoren – gereedschappen – houtversnipperaars – heet- en koudwaterreinigers – heggenscharen –
heteluchtkanonnen – maaiers professioneel o.a. – sleuvengraver – slijpbanken – sneeuwschuiven – spitmachines –
stationaire motoren – strooiers – tractoren – transportwagens
tuinfrezen – veegmachines – verticuteermachines – voertuigen
– waterpompen – wegmotoren – werktuigen – werktuigendrager wielladers – zitmaaiers – andere technische produkten
en wat verder door derden wordt ingebracht.
Voor meer informatie:
Tel. 013 – 513 11 40 of 06 51 20 36 28
www.fransbecx.nl • info@fransbecx.nl

Functie:
Als zelfstandig monteur verricht u onderhoud, keuringen en reparaties aan diverse
tuin- en parkmachines. U komt werken in een goed uitgeruste werkplaats met
enthousiaste collega‘s.
Wij vragen:

•
•
•
•

Middelbare technische opleiding
Goede communicatieve eigenschappen
Ervaring
Bekend met VCA veiligheidskeuringen

Bent u automonteur? Ook dan nodigen wij u uit op deze functie te solliciteren.
Als deze functie u aanspreekt, stuur dan uw reactie met cv
voor 28 februari naar: Van Blitterswijk Tuin- en Parkmachines B.V.,
Postbus 54, 2840 AB Moordrecht; t.a.v. Dhr. F. van Blitterswijk

Ambachtweg 30, 2841 LZ Moordrecht
Tel. (0182) 37 25 13, Fax (0182) 37 40 69
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

E-mail: info@blitterswijk.nl | Internet: www.blitterswijk.nl
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NATUUR ONTMOET TECHNIEK · NATURE MEETS TECHNOLOGY

Eisenach
17 – 19 juni 2007
Dagelijks geopend van 9 - 18 uur
Toegang 8 euro
www.demopark.de
Organisatie: ARGE demopark GzF, Frankfurt /
Messe Fulda, Fulda
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nieuw model

CS 5100 KETTINGZAAG

Zet zijn tanden in uw werk
De hoogste kwaliteit, maximale betrouwbaarheid,
optimale prestaties en, vooral, licht in gebruik
gedurende een lange levensduur. De CS 5100 is
een degelijke professionele zaag voor de meest
uiteenlopende doeleinden. Al het vermogen wordt
direct geleverd aan de ketting voor snelle en exacte
inzet. Met 2jaar garantie bij professioneel gebruik,
zetten de Echo kettingzagen hun tanden in uw werk.

SCAG

Echo zet overtuigend de nieuwe standaard!

Zeroturn maaiers
- sterke 26 pk B&S motor
- 121 / 131 cm maaibreedte
- zij- of achterlossend
- HD frame en maaidek
- profi - rijsysteem

€ 8350,- excl. BTW
Bel voor een demonstratie naar één van onze dealers.
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TPT01C

Tel: 0344-630963 • Fax: 0344-635994

GEREEDSCHAP VAN WERELDKLASSE
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