Trixon N4500 zaagsel strooier
Kan veel, kost veel
Machine in 8 woorden
Strooien, vegen, schuiven en laden
met dezelfde machine

Profiel
Het Deense RMH Maskinen uit Silkeborg, bouwt jaarlijks enkele tientallen van deze Trixon N4500 zaagselstrooiers. Meinderts uit Wergea (Fr) werd importeur
van het machientje. Daarmee is er weer een zelfrijder
toegevoegd aan het ruime aanbod zaagselstrooiers.

Meest opvallend

Netto-adviesprijs

De zelfrijder valt op door de ruime mogelijkheden. Als
een van de weinige kan de Trixon naast boxen vegen,
roosterschuiven en instrooien ook zelf laden. Bovendien maakt de knikbesturing het machientje zeer
wendbaar. Opvallend is zeker ook de bijbehorende prijs
van 17.750 euro. Ter vergelijking, de Cleangirl kost iets
meer dan 10.000 euro maar kan niet zelf laden.

17.750 euro (excl. BTW)

Uitvoering
De Trixon is op de achterwielen aangedreven door een
driecilinder Mitsubishi motor van 13 kW (18 pk).
Dieseltank en hydrauliekoverloopvat zijn vrij op de
machine gemonteerd. Met de licht draaiende knikbesturing draait de Trixon op 2,5 meter. Met een keer
steken moet hij dus op de roosters kunnen draaien.
Naast het stuur zitten aan beide zijden drie hydrauliekhendels. Deze zijn voor bediening van borstel, strooibak en schuif. Rechts naast de stoel is de gashendel en
voor transport zijn er twee rijpedalen. Het rechter
pedaal is voor vooruit en het linker voor achteruit rijden. Er hoeft dus niet met de handen een rijrichting
gekozen worden. Traploos rijdt de hydrostaat van 0 tot
10 kilometer per uur. De borstel zit in transport voor
de bak geklapt. Voor het kiepen van de bak moet deze
dus eerst weggeklapt worden. Er is voldoende kracht
voor de verschillende functies omdat zowel de zaagselbak, borstel als de wielen met aparte pompen worden
aangedreven. Op de bak van 600 liter zijn geen opzetschotten verkrijgbaar. Een frees brengt het zaagsel op
een strooischijf en deze spuit het in de boxen. Met een
spindel aan de toevoerklep is de dosering in te stellen.
De werpbreedte is instelbaar. De V-vormige schuif
onder de Trixon kan tot 25 centimeter opgebeurd
worden en vormt het laagste punt van de machine.
Belangrijk om te weten is dat de Trixon in aanmerking
komt op de Farbo-regeling. Dat betekent 10 procent
korting op het aanschafbedrag.
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Wat tegenvalt
De prijs is fiks. Hier en daar mag de afwerking wat
strakker. De losse tankjes achterop de machine mogen
beter weggewerkt en beschermd worden. Hoewel de
borstel netjes is weggeklapt in transport moet hij telkens bediend worden bij het laden.

Wat levert het op?
De Trixton levert natuurlijk veel arbeidsbesparing op
ten opzichte van handmatig werken. Bovendien is er
geen roosterschuif meer nodig. Er is goed zicht op de
verschillende functies. De machine is wendbaar en
snel.
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Afmeting (LxBxH): 285x95x160 cm • Bakinhoud 600 liter
Dieselmotor: driecilinder, 13 kW (18 pk) Mitsubishi
Wielen: 50 cm hoog • Borstel: 85 cm doorsnede

ediend. (2) In de bak zit een frees in plaats van een vijzel. (3) Omdat de borstel rechts
(1) Met zes hydrauliekhendels onder het stuur worden de belangrijkste functies be
voorop de machine zit, is er gemakkelijk in hoekjes van de stal te komen. (4) Doorr de zitting weg te klappen zijn de motor en accu redelijk bereikbaar.
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