Vakbeurs

Demo-Dagen herbergt meer
Afgezien van de regen was het weer genieten op de afgelopen Demo-Dagen in Papendal. Alle nieuwe machines
voor het groenonderhoud drie dagen bij elkaar. In het vorige nummer van Tuin en Park Techniek kon u al van te
voren lezen welke noviteiten er zoal stonden. Maar niet elke deelnemer informeert de media volledig. Er was nog
genoeg nieuws te ontdekken.
Tekst en foto’s: Patrick Medema
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et was halverwege september weer
druk in Papendal. Volgens de organisatie trok de Demo-Dagen net zoals
andere edities weer 30.000 bezoekers. Op de
eerste en mooiste zonnige dag liepen er overigens maar 8.000 mensen rond, de woensdag
met motregen was het drukst bezocht met
13.000 bezoekers en de laatste regendag trok
9.000 man. Deze Recreatie en Groen editie is
dus wel geslaagd waar de editie Scope voor
Sport, Spel en Ruimte van vorig jaar faalde.
Besloten is dan ook om de beide beurzen weer
samen te voegen tot een tweejaarlijkse vakbeurs. Eigenlijk net dus zoals het altijd was.
Maar of de volgende editie op Papendal plaatsvindt, is nog niet zeker. De grote Richard
Huberts InnovatiePrijs, het meest innovatieve
product van de afgelopen 15 jaar, ging naar
Barenbrug met het graszaadmengsel Shadow.

Trekkers
Aan de buitenkant zie je er niets van, maar
toch herbergt de New Holland TC40DA een
noviteit, namelijk Easy Speed. Het rijpedaal
van deze hydrostaat is nu gekoppeld aan de
motor. Hierdoor hoef je dus niet meer eerst
het motortoerental hoog vast te zetten, voor
je gaat rijden. Wil je harder, gewoon het rijpedaal intrappen en de motor maakt ook
meer toeren. Zo hoef je niet de hele dag met
een hoog toerental, en lawaai, te draaien.
Trouwens ook de compacttrekkers Iseki TG
en Kubota STV hebben dit.
Nieuw van New Holland zijn drie zware
compacttrekkers met viercilinder motoren,
de TN85DA en TN85SA van 59 kW
(82 pk) en de TN95DA van 66 kW
(90 pk). Dit om te voldoen aan de
toenemende vraag van een lichte
trekker met meer vermogen. De

4,5 liter motoren beschikken over een turbo
en voldoen aan de Tier II eisen. De viercilinder
modellen hebben een grotere motorkap dan
de driecilinders om de motor en koelelementen te bergen. Verder is de wielbasis 12 cm langer, is de achteras verzwaard bij het zwaarste
model, brandstoftank vergroot naar 90 liter
en zit de uitlaat aan de rechterkant van de
motorkap dicht tegen de cabine. Er zijn
verschillende transmissies te krijgen, van
de 12x12 of 16x16 Shuttle Command met
gesynchroniseerde omkeer tot Dual
Command 32x12 of 44x16 met Power Shuttle
en kruip op de TNS zit standaard supersteer.
Prijzen lopen uiteen van 32.000 euro tot
42.000 euro voor de meest luxe.
Overigens heeft Steyr dezelfde uitbreiding bij
haar Kompakt-serie. Bij de Oostenrijkers
worden de viercilinder modellen Kompakt 485 en de
Kompakt 495 toegevoegd.
Mans Berendsen
uit Maurik toonde enkele nieuwe
Chinese werk-

New Holland TC40DA

tuigen voor de Jinma compacttrekker.
Namelijk een graafarm en een voorlader.
De graafarm voor in de hef heeft een eigen
hydrauliek. De pomp van 30 l/min is aan te
sluiten op de aftakas. Met de arm kun je tot
180 cm diep en in een straal van 280 cm graven.
De machine weegt 500 kilo. De voorlader
heeft dubbelwerkende cilinders waardoor
je er zowel mee kunt tillen als drukken.
Het meest opvallend aan beide werktuigen
is de prijs. De graafarm kost 4.000 euro en
de voorlader 3.500 euro.
Een oude bekende, namelijk de Krieger
smalspoortrekker, stond bij Kocken Tuinmachines uit Westerbeek. Maar dan wel in een
nieuw jasje. Dit merk bestaat al sinds 1959 en
kenmerkt zich door een zeer complete uitrusting. De nieuwe K-serie heeft een stille viercilinder Deutz-motor van 34, 43, 51 of 58 kW
(25 tot 43 pk) bij 2.500 toeren. Standaard is
een 12x12 gesynchroniseerde versnellingsbak
met omkeer die op verzoek 40 km/h kan.
Optie is een kruip (0,2 km/h). Ook kunnen er
tot 10 hydrauliek ventielen in drie onafhankelijke groepen op, elektromagnetisch bestuurd

Krieger K 601A
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TN85DA

en gevoed door twee pompen van 48 en 26
l/min. Draaien kan redelijk kort, draaicirkel
circa 280 cm, door de 55 graden stuuruitslag.
De hef kan 2.000 kilo tillen. Prijs is vanaf
23.000 euro.

Jinma graafarm

Vooral in Scandinavië draaien er legio werktuigdragers, met name door de winter kunnen ze hier het hele jaar ingezet worden met
diverse werktuigen. Maar ook in Nederland

zie je ze steeds meer. Nieuw van het Zweedse
Belos is de Transgiant. Dit is nu hun zwaarste versie. De machine heeft een Kubota viercilinder dieselmotor van 64 kW (87 pk). Speciaal
is de computeraansturing van de Sauer
hydrauliek. Zo is er een computergestuurde
hydrostaat met twee rijsnelheden tot 40 km/h;
automatisch worden vermogen en rijsnelheid
aangepast. Op de terminal kun je alle instellingen aflezen. Het hydraulisch vermogen is
120 l/min bij 250 bar. Dit is genoeg voor een
hefcapaciteit van 2 ton, zowel voor als achter.
Voorop kunnen 2 tot 4 dubbelwerkende ventielen en achter twee. Het knikpunt is laag
wat een laag zwaartepunt geeft. Draaien gaat
kort met een draaicirkel van 147 cm. De asbelasting voor en achter is 3 ton. Standaard is
cruisecontrol, differentieelslot, airco en een
78 liter brandstoftank. Optie is onder andere
een omkeerbare koelventilator. De cabine
staat op antivibratierubbers en de uitlaatgassen gaan hoog de lucht in via een lage uitlaat.
De Transgiant weegt 2.300 kg en is er vanaf
45.000 euro.
>

Belos Transgiant
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20.000-ste Ransomes triplex

Maaien
Een nieuwe kooimaaier? Even leek het erop,
van afstand. De zilvergrijze kleur viel namelijk
op tussen de groene Ransomes en rode
Jacobsen maaiers op de Pols stand. Dichterbij
werd het duidelijk, het was een speciale versie
waarbij het ‘kenteken’ alles vertelde. Het was
de 20.000-ste driedelige kooimaaier uit de
Ransomes-fabriek.
Snel een greenmaaier ombouwen tot verticuteerder, slitter, spiker of trilroller? Het kan
met de Turfworks wisselcassette van het
Engelse bedrijf Campey. De verschillende
cassettes kun je zonder gereedschap wisselen
door een eenvoudige ‘turn & click’ volgens de
leverancier. Het past op alle merken triplexmaaiers en lichte fairwaymaaiers. Het bedrijf
toonde het op een John Deere, maar ook Pols
Zuidland presenteerde het op een Jacobsen
greenmaaier. Voor meer informatie zie
www.turfworksint.com.
Husqvarna roert zich ook op maaiergebied.
Zo heeft het bedrijf een nieuwe lijn professionele gazonmaaiers. Deze komen uit dezelfde
Amerikaanse fabriek als de zero-turnmaaiers.
Begin dit jaar werden de M 53 Pro en de
R152/153-serie al gepresenteerd. Deze hebben
een 4,0 kW (5,5 pk) Honda of 4,4 kW (6,0 pk)
B&S, maaien 53 cm breed en zijn er in diverse
uitvoeringen. Zo heeft de R152 SV-BBC een
variabele aandrijving van 2,5 tot 5,0 km/h,
aluminium maaidek en mesrem. Met het
TrioClip maaidek kun je kiezen tussen drie
verschillende maaisystemen: opvangen,

Koro Fieldtopmaker met doorzaai
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Turfworks wisselcassette

Husqvarna gazonmaaier

BioClip en achteruitworp. Dit type weegt 41 kg
en kost 621 euro. Ook is er de R 150 serie die
50 cm breed maait. Deze zijn er met een 3,7
kW (5,0 pk) B&S of 4,0 kW (5,5 pk) Honda.
Er is een versie met drie versnellingen en
ook met het Trioclip-maaidek.
Grasveldonderhoud
Ko Rodenburg, de man achter de Koro machines, heeft samen met Pols Zuidland enkele
nieuwe machines ontwikkeld. Zo presenteerde
Pols een Fieldtopmaker met een doorzaaicombinatie. De zaaimachine is overigens van
het Franse Rota Dairon waarvan Pols sinds
kort importeur is. Om het zaad goed te verdelen kreeg het een verdeelplaat wat het zaad op
34 mm afstand verdeeld. De verticuteerunit
kreeg overigens meer messen. Ook is er een
Fieldtopmaker met zeefunit.
Nieuw is ook een verticuteermachine voor in
de driepunt met opvang van Koro.
In de voorbeschouwing in het vorige nummer
hadden we alleen nog maar een tekening. Net
voor Papendal was hij dan klaar, een smalle
Vredo doorzaaimachine. Dit type 210.07.5
zaait 1 meter breed met een enkele rij op 7,5
cm afstand. Het brengt het zaad ook echt in
de grond tot 4,5 cm diep. Ten opzichte van de
brede versie is de aandrukrol kleiner. Prijs ligt
tussen 6.000 en 6.500 euro.
Helemaal nieuw was de Phoenix PHK 1800
veeg-maai-laadwagen. Het was zelfs nog een
prototype. Speciaal is de bodemvolgende unit.
Deze hangt in één kogellager en loopt op een

Koro verticuteerder met opvang
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Smalle Vredo doorzaaimachine

rol van 60 cm. Hierdoor kan de unit ook in
de werkbreedte pendelen. Voor het laden van
de bak zorgt nu een klepelrotor. De unit is
eenvoudig te wisselen van veeg, kleppelen
tot verticuteren.
Sloot en bermonderhoud
Bij Schouten uit Uddel stonden drie nieuwe
machines. Van de Panda maailaadwagen is
er weer een nieuwe versie, namelijk de 1404.
Deze wagen heeft nu een 4 kuubs bak in
plaats van 3,5 kuub. Niet zo schokkend maar
wat wel leuk is, is dat hoogkipbak nu op een
parallellogram frame is geplaatst waardoor
de bak mooi recht parallel omhoog gaat.
Prijs is 24.845 euro.
Ook maakt Schouten grote maailaadwagens.
Op de stand stond een versie met een 12 kuubs
STH Faunus wagen een 180 cm klepelunit
met afvoer. De wagen heeft een knikcilinder

Panda 1404 maailaadwagen

en kan uitgerust worden met een sideshift en
losbodem. Een prijs is niet te geven, volgens de
fabrikant, de wagens zijn klantspecifiek.
Comfortabel bermen en hellingen maaien,
kan met de Brielmaier eenasser. Kocken
Tuinmachines haalde deze Duitse maaier naar
Nederland. De machine is volledig hydraulisch aangedreven en is er in messenbalk en
klepeluitvoering. De eerste heeft een viercilinder Kubota van 9,7 kW (13 pk), de klepel een
19,9 kW (27 pk) Kohler benzinemotor.
Opvallend is de bediening. Dit gebeurt allemaal door tiptoetsen via een bedieningspaneel op de stuurboom. Superergonomisch
dus, zelfs op hellingen van 50 graden. De motor
drijft drie hydropompen aan, twee voor de

Omarv schuifbak

STH Faunus maailaadwagen

wielen en een voor de hydraulische werktuigen. Er zijn drie rijgroepen die elk met een
fijnregeling tot 0 km/h afgesteld kan worden.
Standaard is een oliekoeler. Prijs is vanaf
10.000 euro.
Met de maailaadwagen in bermen onder
bomen maaien gaat niet altijd even makkelijk.
Wim van Breda heeft daarom op de Omarv
een soort schuifbak gemaakt. De maaiunit
kan hierdoor 40 cm links en rechts uitschuiven. De sideshift werkt samen overigens met
de knikdissel. Deze optie voor verstekmaaien
kost ongeveer 4.500 euro.
Reinigen en transport
Kraaijeveld uit Barendrecht toonde naast de

GKB hondenpoepzuiger

Brielmaier eenasser

namaak Koro machines ook hun GKB hondenpoepzuiger. Deze machine is aangebouwd
aan een compacttrekker. Via een joystick is de
arm met zuigmond eenvoudig te bedienen tot
4,5 meter naast de trekker. Zo kan je dus goed
een brede uitlaatstrook naast een verharde
weg reinigen. Een uitlaatstrook naast een
verharding werkt het beste, want hondenbezitters lopen, zeker met nat weer, over de
verharding met de hond aan de lijn.
Nieuw bij Matracom uit Nijmegen is de
Shindaiwa EB-8510 bladblazer. Deze is uitgerust met de C4 motor, een kruising tussen
een 2 en 4-takt, van 85 cc. De ruggedragen
machine weegt 8 kg en kost 630 euro excl.
BTW.
>

Shindaiwa EB-8510

Phoenix PHK 1800 veeg-maai-laadwagen
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Husmann versnipperaar

Versnipperen
Alweer een nieuwe versnipperaar... beter kijken levert toch een leuk detail op. Wim van
Breda uit Geldermalsen heeft namelijk op de
Husmann-versnipperaar een hydraulische
cilinder gemaakt waarmee je de bovenwals
omhoog kunt doen. Dit is om de eerste invoer
van grote takken te vergemakkelijken. Je hoeft
dan niet zo te duwen. Bediening is via een
knop aan de linkerzijkant van de invoerbak.
De nieuwe versnipperaars, voor 14 tot 27 cm
hout, zijn standaard voorbereid op deze optie.
Het setje kost 850 euro. Bij de bovenwals kun
je kiezen tussen rechte of gebogen tanden.
Bij Pols Zuidland was er veel lawaai. Naast
de Heart2Beat tractorpuller met een V8 van
1654 kW (2250 pk) en een opgevoerde Egholm,
waarbij elke bezoeker eigenlijk oorkappen
had moeten krijgen, stond er ook een nieuwe
grote Doppstadt-snipperinstallatie. Deze
eerste DH-910 heeft inmiddels Van Werven al
gekocht om er energiesnippers mee te maken.
De machine verwerkt zelfs hele boomstammen
tot 90 cm diameter.
Ufkes Greentec presenteerde een nieuwe
aftakasaangedreven stobbenfrees voor kleine
trekkers vanaf een 24 kW (33 pk). Speciaal is
het ophangpunt. De Greentec 660 zwenkt en
gaat op en neer om hetzelfde punt. Hierdoor
beweegt de aftakas niet. De aandrijving is
gesloten en de kop is 180 graden om te draaien
waardoor je ook van de trekker af kunt frezen.
Frezen kan tot 60 cm diep met een zwenkbereik van 195 cm. Ook is de machine 50 cm

Green Technik CIP 1200 versnipperaar
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Doppstadt DH-910 snipperinstallatie

uitschuifbaar. De frees weegt 550 kg en
kost 13.660 euro compleet met elektrische
bediening.
Na het ‘verlies’ van het JBM-importeursschap
aan Ufkes Greentec, heeft Dabekausen een
nieuw merk versnipperaars in het programma opgenomen. Namelijk de Green Technik
versnipperaars uit Italië. Dit bedrijf levert
een volledige lijn van klein particuliere tuinhakselaars tot grote bioshredders met een
capaciteit 130 m3/uur. Dabekausen toonde
een getrokken versie, de CIP 1200. Deze is
aftakasaangedreven en versnippert hout tot
12 cm diameter. Prijs is 6.363 euro.
OBMtec uit Buitenpost presenteerde een TP
250 DHM versnipperaar op een snelverkeer
tandemonderstel met knikdissel. Deze zware
machine is uitgevoerd met een Silent Pack
Hatz motor van 53 kW (72 pk) en een eigen
hydraulisch systeem. Verder heeft de machine
een afgeschuinde invoeropening, een 360
graden draaibare afvoerpijp van 320 cm hoog,
onafhankelijke invoerrollen, No-stresssysteem
en is de draaitafel 270 graden draaibaar.
De machine kan hout tot 25 cm aan, weegt
2.250 kg en kost 51.120 euro excl. BTW.
P. de Heus & Zonen uit Oud-Beijerland introduceerde een zware klepelmaaier, de Tierre
180. Deze heeft hamerklepels. Apart is de
wisseling van montage, een rij messen zit
horizontaal en de volgende rij verticaal. De
machine heeft een sideshift, vrijloop en is via
vier snaren aangedreven. Er is een trekker nodig
van 51,5 kW (70 pk). De prijs is 5.400 euro.

TP 250 DHM versnipperaar
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Greentec 660 stobbenfrees

Zagen en snoeien
Heggen knippen levert altijd zo’n troep op.
Om snel een heg te maaien en tevens te
versnipperen lanceerde Wim van Breda een
Herder maaikop voor aan de hydraulische
arm. In het maaidek zitten twee maaikoppen
met elk vier slagmessen die het materiaal verkleinen en terug de heg in blazen. Het werktuig kan door de drie dubbele kop alle kanten
op draaien. Prijs is 14.500 euro.
Husqvarna lanceerde een aantal noviteiten.
Nieuw op de bosmaaiers tot 50 cc is Easy
Start. Dit is een trekkoord met een starterveer
wat het starten gemakkelijker met minder
schokken maakt. Boven de 50 cc hebben de
machines automatische decompressie.
Ook heeft het bedrijf de nieuwe E-tech X-Torq
II tweetaktmotor in een kettingzaag gemaakt
en wel op de nieuwe 575XP. De motor zat al op
enkele bosmaaiers en kenmerkt zich door een
extra luchtinlaat. Hierdoor wordt de verbrandingsruimte gespoeld met schone lucht in
plaats van een brandstofmengsel. Dit scheelt
aanzienlijk in schadelijke uitstoot: 60% lagere
emissie en 20% minder brandstofverbruik volgens Husqvarna. De 575XP kettingzaag heeft
een vermogen van 4,0 kW (5,4 pk) en weegt
6,8 kg.
Verder heeft Husqvarna nieuwe veiligheidskleding. Speciaal aan de zes veiligheidslagen
is de stretch. Deze is in twee richtingen waardoor de kleding in alle bochten goed mee rekt.
Het trillingsniveau speelt in Nederland nog
niet zo, maar in Engeland wel. Daar is de nieuwe

richtlijn al wel in werking getreden en vraagt
een koper altijd eerst naar het trillingsniveau.
Echo, in het Verenigd Koninkrijk en de
Verenigde Staten veel bekender dan hier, presenteerde de HCA-2500 Low vibration verstelbare heggenschaar. Deze heeft een 23 cc
tweetakt en een vibratiewaarde van 7,3 m/s2
bij de grootste lengte. Het 450 mm tweezijdig
dubbelsnijdende blad is te verstellen in 8 posities. De heggenschaar weegt 6,3 kg en kost
503 euro excl. BTW. De normale Echo heggenschaar heeft zelfs een lage vibratie van maar
4,7 m/s2. Dit valt net binnen de grenswaarde
van 5 m/s2. Daarboven gebruiken de Engelse
gemeenten geen machines.
Voor elke boom is er wel een hoogwerker. Zo
presenteerde Van Beuzekom uit Groot-Ammers
een nieuwe smalle rupshoogwerker van Oil &
Steel die de aluminium werkbak tot 17 m hoog
kan tillen. De transportbreedte is slechts 85 cm,
een hoge boom in de achtertuin snoeien hoeft

Husqvarna strechkleding

Herder maaikop

dus geen probleem meer te zijn. Het werkbereik
is 6,8 m en de machine kan 360 graden draaien.
Aandrijving is door een 9,5 kW (13 pk) Honda
motor en de prijs is ongeveer 45.000 euro.
Maar het kan nog hoger. Kamphuis Hoogwerkerverhuur toonde de hoogste truckhoog-

Echo heggenscharen

Husqvarna Easy Start

werker van Nederland. Het gaat om de 70
meter Ruthmann hoogwerker. Deze TU700 is
voor diverse Europese projecten ingepland en
kan gehuurd worden. Leverancier is overigens
Kwak Hoogwerker Centrum in Huizen. •

Oil & Steel rupshoogwerker

Tierre 180 klepelmaaier1
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