Techniek in gebruik

Allesetende
bosfrezen
Bosfrezen zijn in Nederland machines van de laatste jaren. Wat ze
kunnen en wat er op de markt te koop is, leest u in dit artikel.
Tekst en foto’s: Martin Smits

en bosfrees is van oorsprong niet zo’n
typisch Nederlandse machine. Frezen
en klepelmaaiers zijn al veel langer in
gebruik en worden ook al jarenlang door
verschillende fabrikanten, ook in Nederland,
geproduceerd. De zwaarste categorie die we
aanduiden als bosfrees is vooral een buitenlandse aangelegenheid. In ons land is de bosfrees nu zo’n 15 jaar een bekend fenomeen.
Een vroege pionier op dat gebied is Wim van
Breda die omstreeks 1991 startte met de
import van de Meri Crushers. Dat was in de
tijd dat het verbranden van snoeihout, maar
ook van gerooide fruitbomen door steeds
meer gemeenten werd verboden.
Versnipperen was een alternatief en de bosfrees bleek daar goed bij te passen. Onbekend
maakt onbemind, maar eenmaal bekend met
de bosfrees kregen loonwerkers die zo’n
machine aanschaften ook ander werk dan
boomgaarden opruimen. Ze worden nu ook
in Nederland in de bosbouw gebruikt, waar
ze ook oorspronkelijk voor zijn ontworpen.
Hoewel de Nederlandse cultuur in de bossen
vaak anders is dan in het buitenland. De laatste jaren is er steeds meer het beleid om hout
te laten liggen om er insecten op te laten
leven. In het buitenland wordt de bosfrees
nog steeds veel ingezet om bossen na de kap
weer plantklaar te maken. In Nederland kom
je ze op allerlei plaatsen tegen. Plantsoenen,
bos, ook wel om hout te versnipperen. Het
zijn echte alleseters en ze voelen zich het
meest op hun plaats bij klussen waar een
gespecialiseerde machine niet goed werkt.
Onregelmatig, ruw en grof, daar zijn ze
voor gemaakt.
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geschikt. En daar komt dan een zware trekker
aan te pas. Zo’n 150 tot 200 kW (circa 200 tot
270 pk) motorvermogen is de orde van grootte.
Voor een klepelmaaier en ook voor een houtversnipperaar geldt altijd een maximale houtdikte dat de machine kan verwerken. De
zwaarste bosfrezen vreten in principe alles.
Dat is vooral een kwestie van rijsnelheid.
Als de rijsnelheid maar laag genoeg is dan
kunnen ze ook de dikste stobben wegfrezen.
Als er veel dik hout te verwerken is, dan is een
zeer lage rijsnelheid en veel motorvermogen
een voorwaarde. Toen de eerste bosfrezen in
ons land gingen draaien, waren de beschikbare trekkers er eigenlijk niet zo geschikt
voor. Voor het zwaarste werk was de kleinste
versnelling vaak nog te groot en het motorvermogen was vaak ook nog een beperking.
Dat is inmiddels verleden tijd. Om een bosfrees optimaal te benutten is een trekker met
een continue variabele transmissie eigenlijk
onmisbaar. Ze kunnen super langzaam kruipen, maar het mooie van de vario techniek
is ook dat de rijsnelheid automatisch wordt
aangepast aan de belasting van de motor.
Dat voorkomt dat de trekker plotseling stikt
in een zwaar stuk hout. En als er een stukje
komt waar het gemakkelijk gaat, dan rijdt de
trekker ook automatisch wat sneller en wordt
er altijd op maximale capaciteit gedraaid.
Wie veel met een bosfrees werkt, zal ook een
trekker met een omkeerinrichting erg op
prijs stellen als er veel achteruitrijdend wordt
gewerkt. Voor het zwaarste werk is dat ook
doorgaans het geval omdat de trekker niet
over de bomen en struiken kan rijden.

• In de grond of op de grond
• Van dik hout
Een bosfrees is letterlijk en figuurlijk een
machine van dik hout. Hij maakt er alleen
geen planken van, maar vermorzelt alles wat
hem voor de voeten komt. Voor het zwaarste
werk zijn alleen typen met vaste beitels
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De naam frees zegt het eigenlijk al. Ze kunnen
in de grond werken. Dat kan wel tot 30 centimeter diep. Een ruig bosperceel of een plantsoen kan een bosfrees in een keer omzetten
in een plantvak, waar alle hout en wortels
zijn vermorzeld en gemengd met de grond.
[29

Alle bosfrezen lijken op elkaar, maar er zijn
ook verschillen. In grote lijnen zijn er twee
soorten bosfrezen. De typen met platte klepels
en de typen met meer een penvormige beitel.
De freesrotors met platte klepels zijn meer
geschikt om bovengronds en hooguit licht
door de grond te werken. Ze maken wat snipperen betreft het mooiste werk, althans ze
leveren wat meer een afgeknipte snipper
dan de machines met een penvormige beitel.
Seppi is bijvoorbeeld een machine die werkt
met platte klepels. Die komt het best tot zijn
recht als er bovengronds hout wordt gesnipperd. FAE heeft machines die volgens een
vergelijkbaar concept zijn gebouwd. De Meri
Crusher werkt met punten die gelijk zijn aan
de punten van een asfaltfrees. Versleten
punten van een asfaltfrees kunnen soms nog
een tijdje mee in een Meri Crusher. De rotor
draait maximaal 500 toeren en dat is ruwweg
minder dan de helft dan bijvoorbeeld een
Seppi of Ahwi. Door de punten maakt de
frees een wat rafeliger snipperbeeld dan een

• Flexibel inzetbaar

Er zijn bosfrezen met platte beitels, soort vaste klepels, en met penvormige beitels. De platte
beitels zijn meer geschikt om bovengronds en hooguit licht door de grond te werken.

machine met platte klepels. Maar door het
lagere toerental en de puntvormige beitels is
het weer wat meer een frees dan een klepelmaaier en daarom vooral geschikt als er diep
door de grond wordt gewerkt. Door het lagere
toerental is er minder vermogen en per saldo
ook minder brandstof nodig. Dat laat zich
natuurkundig gemakkelijk verklaren. Het is
ook een reden dat er voor de landbouw frezen

worden gemaakt met een groter aantal tanden
en lager toerental van de rotor om dezelfde
verkruimeling met behoud van capaciteit
te halen maar wel met een lagere energiebehoefte. Niettemin is er natuurlijk een
behoorlijk toerental nodig. Zeker voor een
bosfrees. De beitels moeten snelheid maken
om te kunnen hakselen en zonder snelheid
is er ook geen capaciteit.

Voor het allerzwaarste werk zijn de bosfrezen
vooral bedoeld voor de combinatie met een
zware trekker, eventueel een specialistisch
zelfrijdend voertuig. Maar verschillende
fabrikanten hebben een uitgebreid programma van machines die meer zijn bedoeld
voor versnipperen van snoeihout in de fruitteelt tot de zwaarste bosfrezen die ook een
stobbe weg kunnen frezen. De lichtste machines zijn ook wel leverbaar als opklapbare zijaanbouw en zijn dan eigenlijk een zwaar
uitgevoerde klepelmaaier. Door er een
hydraulische aandrijving op te bouwen zijn
de frezen met kleine werkbreedte, maximaal
1,50 meter, ook aan de arm van een kraan te
gebruiken of aan een schranklader. Maar
groot of klein, waar deze machines allemaal
een hekel aan hebben zijn stenen, staaldraad
of betonijzer.•
De Meri Crusher heeft op de rotor punten die gelijk zijn aan de punten van een asfaltfrees.
Met deze penvormige beitels is dieper door de grond te werken. De machine draait veel
minder toeren dan de andere bosfrezen. Wel geven de punten een wat rafeliger snipperbeeld
dan een machine met platte klepels.

Martin Smits is freelance journalist, Biddinghuizen

Technische gegevens van bosfrezen in Nederland
Dit overzicht is niet compleet, in zoverre dat de meeste merken zelfs een groter aantal typen en uitvoeringen in het programma heeft.

FAE

Er is daarom gekozen voor de middenmaat tot de zwaarste machines van de meest voorkomende typen.

Type

FAE UM H

Werkbreedte

145, 169, 193, 217, 241 cm

Ahwi

Transportbreedte

198, 222, 255, 279, 303 cm

Type

FM 500

RFL 700

RF 800

RF 1000

Gewicht

2.780, 2.980, 3.350, 3.550, 3.750 kg

Werkbreedte

230 cm

200 cm

200 cm

200 cm

Vermogen

tot 350 pk

Gewicht

1.900 kg

2.610 kg

3.500 kg

4.900 kg

Aantal beitels

afhankelijk van beitel type 23 of 38 per meter (afgerond)

Vermogen

tot 140 pk

tot 180 pk

tot 300 pk

tot 400 pk

Rotordiameter

680 mm

Rotordiameter

50 cm

70 cm

80 cm

100 cm

Werkdiepte

tot 20 cm

tot 30 cm

tot 40 cm

tot 50 cm

Van FAE is de UM leverbaar met vijf rotordiameters: 420, 425, 500, 590 en 680 mm voor vermogens
van 60 tot 350 pk. Er zijn twee typen klepels leverbaar. Gespecificeerd is alleen de UM H met de
grootste rotordiameter.

Leverancier: Wellink Machinetechniek, Groenlo, telefoon (0544) 47 50 80

Leverancier: Van Bemmel machineimport, IJsselstein, telefoon (030) 686 81 00

Seppi
Type

Midiforst

Forst

Superforst

Maxiforst

Werkbreedte

100, 125, 150,
175, 200, 225,
250 cm

150, 175, 200,
225, 250 cm

200, 225,
250 cm

200, 225,
250 cm

Transportbreedte

129, 154, 179,
204, 229, 254,
279 cm

182, 207, 232,
252, 282 cm

244, 269,
294 cm

250, 274,
300 cm

Gewicht

780, 931, 1.120, 2.030, 2.290,
1.240, 1.370,
2.540, 2.780,
1.470, 1.620 kg 3.010 kg

3.300, 3.600,
3.800 kg

3.400, 3.700,
4.000 kg

Meri Crusher
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Type

MJL

MJH

MJC

Werkbreedte

140 cm

120, 200, 250, 280 cm

250 cm

Transportbreedte

160 cm

155, 235, 285, 315 cm

286 cm

Gewicht

430 kg

1.800, 2.200, 2.500, 2.700 kg

3.900 kg

Vermogen

tot 80 pk

tot 300 pk

vanaf 120 pk

Aantal beitels

52

42, 84, 104, 116

93

Rotordiameter

40 cm

60 cm

80 cm

Vermogen

tot 110 pk

tot 184 pk

tot 252 pk

tot 354 pk

Werkdiepte

tot 10 cm

5 tot 30 cm

10 tot 40 cm

Aantal beitels

41, 42, 52

3,0 km/h

3,5 km/h

3,0 km/h

24, 29, 33,
38, 42

41, 47, 52

Max. rijsnelheid

15, 20, 24, 29,
33, 38, 42

Er zijn nog diverse ander MJ typen leverbaar met werkbreedten van 100 tot 280 cm en
rotordiameters van 36, 46 en 60 cm.

Seppi heeft een zeer uitgebreid programma van wortelstokfrezen met 45 cm werkbreedte voor
maximaal 70 pk tot 2,50 meter werkbreedte en 350 pk motorvermogen.

Leverancier: Wim van Breda, Geldermalsen, telefoon (0345) 58 50 50

Leverancier: Hissink & Zn, Oeken, telefoon (0575) 47 65 55
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