Over de grens

Minder ‘ijzer’ in Gent
Ten opzichte van de vorige keer
stonden er nu minder machines op
de totaalbeurs Green Expo in Gent.
Dit kwam doordat Fedagrim, de
Belgische machinefederatie, weer
een eigen beurs hield. En wel een
week later in Brussel, de Demo
Groen. Toch was het bezoekje
niet voor niets.
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abrikant Heylens uit het Belgische
Ternat toonde de Lama 1, een zelf ontworpen zelfrijdende onkruidspuit voor
de Weed-It. Hiervan zijn er inmiddels tien
verkocht. Specifiek aan de Lama is een geïntegreerde watertank van 170 liter, ruime open
afstap, en zeer korte bouw met goed zicht.
De machine heeft vier grote wielen waarmee
je gemakkelijk een stoep op en af kan. De 15,5
kW (21 pk) Lombardini diesel drijft de achterwielen aan. Sturen gaat met de voorwielen.
De vooras is star en de achteras kan pendelen.
Bediening is volledig hydrostatisch. Naast een
grote watertank is er nog een kleine spoelwatertank van 25 liter en een handwastankje
van 15 liter. De prijs van de Lama inclusief
Weed-It is 36.950 euro. Voor 2007 staat de
Lama-2 op het programma, een knikgestuurde versie met hef waar ook een veegborstel en een onkruidborstel aan kan.

teerde de Franse Sileo SI-3.40. Deze compacte
vierwielaangedreven maaier heeft een
Mitsubishi viercilinder dieselmotor die ook
op biodiesel loopt. Standaard is een maaidek
van 150 cm breed. Optie is een 180 cm dek.
Er kunnen ook andere werktuigen aan of op
zoals klepelmaaier of zoutstrooier. Aandrijving is volledig hydraulisch. Grasopvang is
tussen de wielen in een 1.100 liter grote
opvangbak die 210 cm hoog kiept. Maaien
kan overigens ook zonder opvang, de afvoer
loopt dan via de opvangbak en een openstaande klep. De machine weegt 1.350 kg
en kost circa 40.000 euro.

• Maaien met opvang

• Heggenschaar met zak

In België draaien veel zelfrijdende cirkelmaaiers
met opvang. VanPeteghem uit Staden presen-

Heggen snoeien zonder het snoeiafval op te
ruimen, het kan met de Easycut heggenschaar
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Sileo zelfrijdende maaier

Lama-1 onkruidspuit

Easycut met opvang
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met opvangzak. Hinloopen van Mankar introduceerde een kleine versie met een meslengte
van 30 cm. De aandrijving is door een tweetakt Komatsu Zenoah van 0,9 pk. Het apparaat
weegt 4,5 kg en kost 1.420 euro.

• Versnpperaar met klepels
Ray Green Technics uit Zwijnaarde presenteerde een nieuwe Bugnot versnipperaar.
Deze Franse machine heeft een 13,2 kW
(18 pk) Vanguard tweecilinder met elektrische
start. Speciaal is het klepelsysteem met
18 losse klepels op een rotoras. De invoer is
opklapbaar. De machine kan hout tot 10 cm
aan en kost in getoonde uitvoering 5.450 euro
excl. BTW. Er is ook een versie op aanhangwagenonderstel, deze kost 6.740 euro.•

Bugnot 55 versnipperaar
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