WerktuigRAPPORT

De Belos is erg wendbaar. De diameter van de draaicirkel bedraagt
slechts twee meter.

maximaal twee dubbelwerkende functies
mogelijk. Het maximale debiet bedraagt
hier 30 liter per minuut. Als je gebruik maakt
van een hefinrichting, kan deze zowel voorals achterop maximaal 600 kilogram tillen.
De stuurinrichting is eveneens hydraulisch.
De maximale knikhoek is 50 graden. Door de
korte wielbasis van de werktuigdrager blijft
de draaicirkel beperkt tot 2,02 meter.

Belos TransPro:

• Bediening

Jaarrond inzetbaar
Werktuigdragers zijn door hun veelzijdigheid gewilde machines in de tuin- en parkaanleg. Om een goed
rendement te halen moet zo’n machine alles kunnen en een heel jaar inzetbaar zijn. De Belos TransPro
is al wat jaartjes op de Nederlandse markt. Iets voor u? Tuin en Park Techniek ging op onderzoek.

De bediening van de hydrauliek en debietinstelling is rechts naast de zitting geplaatst
binnen een goed bereik van de bestuurder.
De hydrauliekbediening gebeurt door middel
van hendels (één per dubbelwerkende aansluiting), de debietinstelling door middel van
drukknoppen. De hendels van de hydrauliek
kunnen ook vervangen worden door een joystick. Dit werkt vooral handig als er bijvoorbeeld een maai- of veegarm voorop de werk-

De Belos 52 van Noud Megens is voorzien van een fronthef.
Een werktuig is door het gebruik van de snelkoppeling snel
en eenvoudig aan- en af te koppelen.

tuigdrager is geplaatst. Schakelen tussen de
twee hydraulische aansluitingen gebeurt met
een elektronische schakelaar op de joystick.

• Transmissie
De TransPro kan worden uitgevoerd met een
computergestuurde transmissie, ECAT. Dit
staat voor Electronic Computer Aided
Transmission. Dit systeem zorgt voor het rijden met een constante snelheid. Dankzij dit
systeem kunnen de rijeigenschappen worden
aangepast voor de meeste werkomstandigheden. De bestuurder vermijdt onnatuurlijke
voetbewegingen.
Als er een joystick is geplaatst voor de hydraulische functies, kan deze gecombineerd worden met ECAT. In dit geval is de joystick
voorzien van een schakelaar om te kunnen
schakelen tussen vooruit, neutraal en achteruit. Dit kun je met je duim bedienen, een led
geeft de gekozen positie aan.

Tekst en foto’s: Erik Bonte

irma Meij de Bie uit Hoofddorp was één
van de eerste importeurs voor Belos in
Nederland. Deze firma verkoopt de
werktuigdrager al sinds 1986. Door de jaren
heen zijn er een dertigtal machines verkocht.
Het merendeel hiervan wordt ingezet voor
mechanische en chemische onkruidbestrijding op verhardingen. Vanaf 1999 is Frans
Becx Tuinmachines importeur en het bedrijf
heeft sindsdien acht machines verkocht.
Het merendeel van deze machines wordt
naast de eerder genoemde onkruidbestrijding
ook ingezet voor het knippen van hagen.
Een enkeling zet de werktuigdrager dagelijks
in voor maaiwerkzaamheden.
Belos heeft in totaal acht leveranciers, verspreid
over heel Nederland. Deze doen stuk voor stuk
rechtstreeks zaken met de fabriek.
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• Mogelijkheden
De Belos TransPro is inzetbaar voor vele werkzaamheden. De basis om werktuigen aan de
machine te koppelen is de door Belos ontwikkelde vierpuntshefinrichting met snelsluiting.
Van hieruit kun je de werktuigdrager uitbouwen tot een machine die het hele jaar door
ingezet kan worden. Deze hefinrichting
bedien je hydraulisch. Om snel en eenvoudig
werktuigen aan- en af te koppelen, doe je
handmatig de borging los en koppel je de
machine aan/af. Na het borgen (en eventueel
hydraulisch aansluiten) kun je het werktuig
gebruiken. Ook is het mogelijk de vierpuntshef uit te wisselen met een driepuntshef of
een A-frame. Deze laatste twee opties kunnen
ook achter op de machine gebruikt worden.
Sommige werktuigen hebben helemaal geen
hefinrichting nodig, maar wel een kokerbalk
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Over het comfort van de bestuurder is goed
nagedacht. De cabine is ruim, heeft een vlakke
vloer, een luchtgeveerde stoel, airconditioning,
verwarming en een radio. Doordat de motor
op het achterste gedeelte van de knikbesturing
is geplaatst, zijn de trillingen die daaruit voorkomen minimaal. De gewichtsverdeling
voor/achter is 50/50. Verder zijn een aantal
veiligheden aangebracht in de vorm van
sensoren. Deze zitten in het rempedaal, stoel
en aftakas. Het elektrische systeem is voorzien
van een hoofdschakelaar.

• Onderhoud
Voor dagelijks onderhoud is het een kwestie
van motorkap op lichten en de zijplaten los
halen en verwijderen. Alles is goed bereikbaar
voor het uitblazen van de radiateur en het
luchtfilter. Mochten er problemen zijn met de
elektronica, dan verwijder je de plaat aan de
rechterzijde van de bedieningsconsole.
>

Belos TransPro werktuigdrager

die in de chassisbalken onder de Belos past. Dit
wordt bijvoorbeeld bij bladblazers achterop
toegepast omdat hierbij een vaste werkhoogte
volstaat. Deze is binnen een minuut aan te
sluiten. Bijna elk werktuig kan in combinatie
met de TransPro worden gebruikt.

• Motor en hydraulica
De TransPro is voorzien van een Kubota dieselmotor waarbinnen je kunt kiezen uit een
vermogen van 22, 26 of 33 kW (30, 36 of 45 pk).
Deze dient om de hydrauliekpomp aan te
drijven. Zowel het rijden als de bedieningsfuncties worden hydraulisch aangestuurd.
Voor het aansturen van maximaal vier dubbelwerkende hydraulische functies op een
voorop aangebouwd werktuig kun je kiezen
tussen twee verschillende debieten, namelijk
30 en 60 liter per minuut. Achterop zijn er

• Comfort

De zijkappen en motorkap en de beschermingsplaat van de elektronica zijn te verwijderen
zodat je makkelijk overal bij kunt om onderhoud te plegen.
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Totale lengte
2.635 mm
Totale breedte
1.292 mm
Totale hoogte met cabine
1.950 mm
Totale hoogte zonder cabine
1.350 mm
Wielbasis
1.515 mm
Gewicht
1.050-1.350 kg
Aandrijving Tweewiel- of vierwielaa
ngedreven
(elk wiel afzonderlijk)
Maximale snelheid
30 km/h
Geluidsdruk cabine
73 dB(A)
Motorvermogen
22, 26 of 33 kW
(30, 36 of 45 pk)
Inhoud brandstoftank
42 liter
Prijs *) zonder cabine, vanaf
27.851 euro
Prijs *) cabine
4.553 euro
*) Prijzen excl. BTW
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Gebruikers aan het woord

“De werktuigdrager wordt op onze camping
alleen ingezet in combinatie met een cirkelmaaier die vóór op de werktuigdrager in de
hef hangt. Doordat er geen cabine op de
machine is gemonteerd heb je goed zicht op
het werk. We hebben bewust voor geen cabine
gekozen omdat hij alleen voor het maaien
wordt ingezet en dat gebeurt alleen bij droog
weer. Positief aan de machine vind ik de wendbaarheid. De machine draait door de knikbesturing erg kort en dat is handig tijdens het
maaien. Bovendien vind ik de machine duurzaam gebouwd doordat hij helemaal hydraulisch wordt aangedreven. Het onderhoud vind
ik erg meevallen. Je kunt alle kappen achterop
de machine er af halen zodat je overal goed bij
kunt. Wat je erbij moet nemen als je geen cabine hebt is de grote hoeveelheid lawaai die hij
produceert. Maar dat is ook het enige negatieve
punt. Ik ben zeer tevreden over de machine.”
Rapportcijfer: 8,5

•

Onder de werktuigdrager zijn voor en
achter twee kokerbalken geplaatst waaraan je werktuigen kunt hangen.
Inzet: Peter Reiling van Ergon Bedrijven
demonteert de bladblazer van zijn
Pro 54. Ergon Bedrijven zet de machine
vooral in voor het vegen van bestrating.

Peter Biemans is uitvoerder bij Hoek Hoveniers in Amsterdam. Dit hoveniersbedrijf
verricht werkzaamheden voor particulieren,
sport en recreatie en overheidsinstanties.
Peter Biemans: “Aan laten passen aan de
chauffeurs.”
“De twee Belos werktuigdragers worden bij
ons voornamelijk ingezet voor het snijden van
graskanten. Hiervoor zit een hydraulisch aangedreven unit vóór op de machine die alle
kanten op kan bewegen. Achterop zit een
veegborstel die het gesneden gras weer op
het gazon veegt. Een van de werktuigdragers
wordt ook ingezet om hagen te knippen. Dit
gebeurt met een heggenschaar die tot vier
meter hoog kan knippen. Voor de rest hebben
we nog geen aanbouwmachines voor de Belos.
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Wat ik goed vind aan de machine is het
gebruiksgemak. De machines zijn geheel aangepast aan de chauffeurs. Minpuntje vind ik
ondermeer de stoelbeveiliging. Als de chauffeur even loskomt van de stoel, bijvoorbeeld
om iets van dichterbij te zien, schakelt de
machine zichzelf uit. Ook het zicht vanuit de
cabine op de aanbouwapparatuur zou beter
kunnen. Over het algemeen genomen doen de
machines goed hun werk, wij zijn er zeer
tevreden over.”
Rapportcijfer: 7,5

•

Voor de bediening van de hydraulische
functies kun je kiezen uit losse hendels,
een joystick of een combinatie van de
twee.
>
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Noud Megens schafte in 2003 een Belos
Pro 52 aan. De eigenaar van camping
Roestelberg in Kaatsheuvel gebruikt de
werktuigdrager in combinatie met een
grasmaaier. De camping beslaat een oppervlakte van 12 hectare, die wordt ingevuld
met 370 caravanplaatsen, paden en sportvelden.
Noud Megens: “Robuust en weinig onderhoud.”

Milieuservice Teun Nabuurs richt zich
vooral op milieuvriendelijke onkruidbestrijding. Het bedrijf is gevestigd in
het Limburgse Vortum-Mullem en voert
deze activiteiten uit voor gemeenten en
de provincie. Deze worden uitgevoerd
door twee Belos werktuigdragers.
Teun Nabuurs: “Veelzijdige werktuigdrager.”
“Om het onkruid milieuvriendelijk te bestrijden is voor op beide werktuigdragers een
onkruidborstel gemonteerd. Deze zijn hydraulisch aangedreven. Verder zetten we de werktuigdragers in om hagen te knippen, maaien
van bermen met een klepelmaaier en het
wassen van verkeersborden en reflectorpaaltjes. Voor deze laatste toepassing is achterop
de werktuigdrager een watertank geplaatst en
voorop zitten twee borstels. De TransPro 54
vind ik een veelzijdige machine. Wat ik positief vind is het lage geluidsniveau en de variabele olieopbrengst. Om de onkruidborstels te

laten werken hebben
we maar 30 liter per
minuut nodig.
Gebruiken we de
klepelmaaier dan
kunnen we eenvoudig
omschakelen naar 60
liter per minuut. Wat
ik graag veranderd
zou zien is de hydraulic weight control. Dit
gebeurt nu door middel van stikstofbollen,
maar als dit veranderd zou worden naar een volhydraulisch
systeem zou het secuurder
kunnen werken. Voor
de rest zijn er geen
veranderingen
nodig, de machine
werkt goed en
voldoet aan de
verwachtingen die
we vooraf hebben
gesteld.”
Rapportcijfer: 8,5

•

gras
akkerbouw
glastuinbouw
boomgaard
bollen
loofbos
naaldbos
heide
open stuifzand
hoogveen
kustgebied
kwelders
moeras
overig natuur
stedelijk gebied
hoofdwegen
water
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Peter Reiling is groepsleider bij Ergon
Bedrijven in Eindhoven. Deze organisatie
zorgt voor sociale werkvoorziening in
Eindhoven en omliggende gemeenten.
De werkzaamheden richten zich vooral
op groenonderhoud, opruimen van maatschappelijk afval en het vegen van straten
en straatgoten.
Peter Reiling: “Hoog comfort voor
gebruiker.”
“Onze vestiging heeft drie Belos werktuigdragers in het gebruik. Deze worden ingezet
voor het vegen van bestrating en het knippen
van hagen. Een van de doorslaggevende factoren om tot aankoop van deze machines over
te gaan was het gebruikerscomfort. Sommige
werknemers kampen met rugklachten en
dan moet je geen halve maatregelen nemen.
Bovendien is de bediening overzichtelijk en
biedt de cabine ruim zicht. De Belos waarmee
straten mee worden geveegd, heeft voorop een
roterende borstel en achterop een bladblazer
hangen. De bediening van de borstel gebeurt
met een joystick. Dit werkt prima doordat je
verschillende functies tegelijk kunt doen. Wat
ik verder positief vind is dat het onderhoud
eenvoudig is. Je kunt overal goed bij komen.
Een minpuntje vind ik de aanspanning van de
spiegels aan de cabine. Die moeten veranderd
worden. Wanneer ze nu wegklappen slaan ze
tegen de glazen ruit aan. Vanwege ARBO-regels
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mag dit geen gelagerd glas zijn dus valt de ruit
in kleine stukjes.”
Rapportcijfer: 8,5 •

•

Erik Bonte is freelance journalist, Aardenburg.

Plussen en minnen

Plus

Korte draaicirkel.
Variabele olieopbrengst.
Met vierpuntshef snel machines aan- en

afkoppelen.

Min
Veel lawaai bij versie zonder cabine.
Machine slaat af bij eventjes loslaten van

de stoel.

Kortom
De Belos TransPro werktuigdrager is
prima een
jaar rond in te zetten. Met de vierpunts
hefinrichting met snelsluiting kun je snel
en eenvoudig machines aan- en afkoppelen.
Het debiet
van de hydrauliek kun je voor vooropge
bouwde
machines instellen op 30 of 60 liter per
minuut,
zodat je voor elke activiteit de juiste olies
troom
hebt. Verder is de machine wendbaar
door de
korte draaicirkel van twee meter, de cabi
ne is
comfortabel maar bovenal is de werk
tuigdrager
aan te passen naar de wensen van de
gebruiker.
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