WerktuigRAPPORT

Panda STH combiwagen:

Efficiënt maaien en laden
Een maai/laadcombinatie is een goede oplossing om vlot en efficiënt plantsoen en parken te kunnen maaien
en tevens het maaisel op te laden. Waren er voorheen een maaier, een opraapwagen, twee trekkers en twee
mensen nodig, bij de Panda is dit verleden tijd. Hierbij haalt één man minstens dezelfde capaciteit.
Tekst en foto’s: Erik Bonte

Met de hydraulische knikdissel kun je de combiwagen naast de trekker laten lopen zodat je
ook tot vlakbij mogelijke obstakels kunt maaien.

e Panda STH maai/laadcombinatie
van Schouten uit Uddel is een degelijk gebouwde machine die op veel
terreinen is in te zetten zoals bij maaien,
verkleinen en verzamelen van gras en andere
begroeiingen. Je kunt er echter ook afgevallen
blad, snoeihout en slootafval meer verzamelen.
De aandrijving van de maaier gebeurt indirect
(via V-snaren) met de aftakas. De overige functies
van de wagen zijn aangedreven via een
hydraulisch ventielblok die gevoed wordt door
de trekker. Bediening is elektro-hydraulisch
middels een bedieningskast in de trekkercabine.

D

STH Panda combiwagen 1805
Hoogte
Breedte
Lengte
Maaibreedte
Benodigd vermogen
Inhoud verzamelbak
Storthoogte
Maaihoogte
Gewicht combiwagen
Prijs (excl. BTW)

2,24 m
2,15 m
4,28 m
1,80 m
26 kW
5.000 l
0,9-2,2 m
25-135 mm
2.140 kg
31.470 euro

Opties
Banden 19.0/45-17
Pendelwielstellen met
banden i.p.v. vaste as
Extra pendelende rubberafscherming voorzijde
maaiunit

379 euro
160 euro
445 euro

• Maaiunit
De maaiunit van de Panda STH 1805 is een
klepelmaaier met een werkbreedte van 1,80
meter. Hierop zijn 26 klepels bevestigd. Deze
zorgen ervoor dat het maaisel voldoende
wordt verkleind zodat het geschikt is voor
compostering. Er is ook een nieuwe compacte
versie de 1403 die 1,4 meter breed maait en
een bakinhoud van 3,5 m3 heeft. De maaiunit
is aan vier hydraulische cilinders opgehangen
in het hoofdframe. Aan het eind van iedere
cilinderplunjer zit een sleufgat waardoor de
maaiunit de contouren van de bodem kan
volgen zonder in de grond te klepelen. Om
de bodem te volgen is aan iedere zijde van de

maaiunit een ijzeren slof gemonteerd. De
maairotor van de combiwagen is gebouwd
volgens het turboprincipe. Door deze ‘turbowerking’ ontstaat onder de maairoter een
zuigwerking zodat het gras rechtop komt te
staan waardoor het goed geklepeld kan worden. Tevens ontstaat boven de rotor een blaaseffect. Hierdoor wordt het geklepelde gras in
de verzamelbak geblazen.

• Instellen maaihoogte
De maaihoogte kun je op twee manieren
instellen: een grofinstelling en een fijninstelling. Voor de grofinstelling zijn in de
geleiding van de ophangpunten instelgaten
aangebracht. Door het verstellen van twee
ijzeren plaatjes aan weerszijden van de
machine kun je de laagste stand van de maaiunit wijzigen. Stel je de minimale maaihoogte
hoog af, dan wordt ook de invoeropening
groter. Op deze manier kun je ook bladeren
opzuigen zonder dat de klepels van de maaier
de grond raken. Met behulp van twee draaispindels aan de nalooprol kun je eveneens
de maaihoogte instellen (fijninstelling).
Afhankelijk van de positie van de ijzeren
plaatjes aan de geleiding van de ophangpunten kan de maaihoogte traploos ingesteld
worden tussen de 25 en 130 millimeter.

• Opslag van maaisel
De uitwerppijp zit boven het maaigedeelte
zodat er gebruik gemaakt kan worden door
de blazende werking van de maairotor. De
pijp is uit één stuk gemaakt zodat aanladen
van maaisel wordt voorkomen. Aan de bovenkant van de pijp zit een verstelbare stuurklep.
Deze klep kun je handmatig verstellen om zo
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onder alle omstandigheden het maaisel goed
in de verzamelbak te krijgen. Wanneer het
maaisel vochtig is, is het zwaar en moet de
klep dus meer omhoog blazen zodat het
verder in de verzamelbak wordt geblazen.
Wanneer de verzamelbak vol is kan deze bijvoorbeeld in een container leeggekiept worden. De verzamelbak gaat verticaal omhoog
met behulp van twee hydraulische drietrapscilinders. Door deze constructie is er tot een
hoogte van 2,20 meter te kiepen. Hierna open
je de achterklep zodat het maaisel uit de
verzamelbak kan schuiven.

• Bodemvriendelijkheid
Het komt wel eens voor dat er een smalle
strook gemaaid moet worden en het daarbij
niet handig is om hierover met de trekker te
rijden. De combiwagen is daarom voorzien
van een hydraulisch knikdissel. Hiermee kun
je de wagen volledig rechts van de trekker
laten lopen. Dit werkt ook handig als er
bijvoorbeeld bomen of lantaarnpalen op
de strook staan. Je kunt dus tot bijna tegen
het obstakel maaien en de hele combiwagen
op het laatste moment naar links trekken.
Standaard is de Panda uitgerust met een
vaste, geremde as met 15.0/55-17 banden.
Om insporing te voorkomen kun je ook lagedrukbanden (26/12-12 6 ply) onder de wagen
monteren. De wagen is ook uit te rusten met
een pendelsysteem met vier lagedrukbanden
zodat de wagen zich op ieder terrein aan kan
passen. Door de grote draagkracht van de
banden kun je met een lage bandenspanning
rijden en kun je de wagen dus probleemloos
inzetten op bijvoorbeeld een golfbaan of een
voetbalveld.
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• Onderhoud
De combiwagen heeft relatief weinig onderhoud nodig. Het enige dagelijkse onderhoud
is het controleren of vervangen van de klepelmessen. Verder moeten alle vetnippels op de
lagers van de draaiende delen wekelijks
gesmeerd worden. Als het maairotorhuis en
de uitwerppijp na gebruik zijn aangekoekt
moet je deze reinigen met water. Het aankoeken zorgt voor weerstand in de pijp zodat het
maaisel niet goed meer in de verzamelbak
geblazen kan worden.
Het enige onderdeel van de combiwagen dat
indirect door de aftakas wordt aangedreven is
de maairotor. Deze wordt met drie V-snaren
aangedreven. Gaan deze slippen, dan moeten
ze opgespannen worden. Dit is een kwestie
van de kap aan de linkerkant van de maairotor er af te nemen, de bouten van het lager
los te zetten en een bout aan te draaien zodat
de snaren weer op spanning worden gezet. >

De ijzeren slof aan de onderkant van de
maaier volgt de bodem. De sleufgaten in
de cilinderplunjers zorgen ervoor dat
de maaier tijdens het maaien in hoogte
kan veranderen al naar gelang de vlakheid van de bodem. De draaispindel op
de nalooprol dient voor de fijnafstelling
van de maaihoogte in te stellen.
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Gebruikers aan het woord

gras

april dit jaar ingeruild hebben voor een nieuwe,
zaten lange klepels op de rotoras om voldoende zuigkracht te kunnen ontwikkelen. Dit is
nodig omdat de wagen 50 weken per jaar
wordt ingezet en er dus ook wel eens nat gras
wordt gemaaid. De machine is vrij wendbaar.
De hoeken kunnen goed gemaaid worden met
het gebruik van de verstekdissel. Wat ik ook
erg prettig vindt aan de machine, is dat er weinig onderhoud aan is. Bovendien zijn de losse
componenten zoals de maaier binnen een uur
van de wagen te halen. Problemen hebben we
er niet mee gehad. De vorige machine had te
zwakke scharnierpunten, maar op de nieuwe
machine zijn deze verzwaard.”
Rapportcijfer: 9

Hendrik de Jong stelt de minimale maaihoogte af. Dit doet hij door twee ijzeren plaatjes op
de geleiding van de ophangpunten in hoogte te veranderen.

De heer Luimstra is werkzaam in Dokkum
bij de gemeente Dongeradeal. Om van
plantsoenen en sportvelden het gras te
kunnen maaien en afvoeren is in 2001
een combiwagen aangeschaft.
Klaas Luimstra: “Makkelijk afvoeren met
hoogkipper.”
“De combiwagen is in eerste instantie aangeschaft voor ecologisch beheer. Op deze plaatsen wordt dan gemaaid en het maaisel gelijk
afgevoerd om de bodem te laten verschralen.
De machine bleek hier goed te werken en
daarom hebben we hem ook ingezet om
plantsoenen te maaien. Ook maaien we er
sportvelden mee na de zomerperiode als er
veel gras opstaat. Bladeren opzuigen en lage
beplantingen zoals bodembedekkers snoeien
gaat er ook prima mee.
Bij het maaien van bermen kwam het wel
eens voor dat er een steen voor de maaier
kwam. Omdat dit iedere keer een achterruit
van de trekker kostte, hebben we voor de
maaier een rubberflap gemaakt waar de
stenen dan tegenaan kunnen komen.
De zuigwerking werd dan wel wat minder.
Over het afvoeren zijn we zeer tevreden.
De bak kan voldoende hoog kippen om in
een container te lossen. Problemen hebben
we nog niet gehad, we zijn zeer tevreden
over de machine.”
Rapportcijfer: 7,5
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Frans Mulder is werkzaam bij de Gemeente
Kampen. De gemeente schafte in 1999 een
Panda STH combiwagen aan om vooral
openbaar groen te maaien.
Frans Mulder: “Kan goed rond obstakels
werken.”
“Vóór we in 1999 een Panda STH combiwagen
aanschaften, werden maaien en opladen van
het maaisel apart uitgevoerd. Dit was dus veel
arbeidsintensiever. Dit probleem is nu opgelost. De combiwagen wordt vooral ingezet
voor het maaien van openbaar groen, zoals
bermen. Ook zetten we de machine in voor
het maaien van sportvelden. Met de trekker
kun je naast de berm rijden en de combiwagen er in verstek naast laten lopen. Op
deze manier kun je goed langs lantaarnpalen
en andere obstakels werken. Dit was ook de
belangrijkste reden waarom we de wagen
hebben aangeschaft. De machine doet zijn
werk goed, grote problemen hebben we er
niet mee gehad. Er zijn wel eens een paar
lagers uitgelopen maar dat is ook het enige.”
Rapportcijfer: 7

Van Mourik Beekbergen in Lieren is een
bedrijf dat zich richt op werkzaamheden
in het grondverzet, cultuurtechniek, houtverkleining en groenonderhoud. Het groenonderhoud richt zich op het maaien van
dijken, sloten en bermen. Verder maait het
bedrijf zo’n 150 hondenuitlaatveldjes in
Apeldoorn en Deventer. Voor dit werk
wordt een Panda STH combiwagen ingezet.
De heer Van Mourik: “Degelijke machine.”
“De combiwagen wordt alleen ingezet voor
het maaien van de hondenuitlaatveldjes.
Om de uitwerpselen los te kunnen maken van
het gras is voor de klepelmaaier een borstel
geplaatst. Hierna wordt de boel geklepeld en
in de wagen geblazen. Om voldoende ruimte
te houden tussen de trekker en de borstel is
de dissel verlengd. Op de vorige combiwagen, die we na ruim acht seizoenen in

Bij Licom Groen in Landgraaf is Henk
Kraasenberg chef transport, onderhoud en
materiaalbeheer. Het bedrijf maakt deel uit
van Licom N.V. dat werk biedt aan mensen
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Licom Groen is een hoveniersbedrijf dat
zich voornamelijk richt op plantsoenonderhoud en het onderhouden van
industrie- en braakliggende terreinen.
Henk Kraasenberg: “Door trillingen
trechter aangepast.”
“De Panda wordt bij ons ingezet om industrieterreinen, wegbermen en
braakliggende terreinen
te maaien. In 2003
hebben we deze aangeschaft ter
vervanging
van een
oudere.

akkerbouw
Voordat we ermee aan het
glastuinbouw
werk gingen hebben we
boomgaard
bollen
deze aangepast. We merkten
loofbos
dat de trechter die het maainaaldbos
heide
sel van de maaier naar de
open stuifzand
verzamelbak begeleidt als
hoogveen
een soort ‘klankkast’ funkustgebied
kwelders
geerde en daarom veel trilmoeras
de. Door die trillingen kwaoverig natuur
stedelijk gebied
men er lichte scheuren in
hoofdwegen
de trechter. De trechter hebwater
ben we daarom horizontaal
in tweeën geslepen en beide
delen met bouten en verdere
versteviging aan elkaar vast
gemaakt. De trillingen zijn
nu een stuk minder. Ook
hebben we de ophanging van de klepelas
veranderd. Normaal
gaat deze er langs de
zijkant uit, maar met
de nieuwe ophanging
kan deze er nu langs
© Grondgebruikskaart Nederland:
onder uit, wat nogal wat
Alterra – Wageningen UR
Meer informatie over de kaart:
tijd scheelt. Om de stabiliteit
A.J.W. de Wit, telefoon (0317) 47 47 61
te waarborgen bij het werk op
hellingen hebben we de uitvoering met
geremde as en twee grote wielen aan de
buitenkant gekozen. Om stabiel te kunnen
kippen zit er een schaarconstructie onder de
verzamelbak. Hiermee kunnen we ook
in de laagste stand de bak leegkippen. Het enige probleem dat
Plus
we in het begin hadden was
+ Degelijke machine
een niet goed sluitende ach+ Eenvoudige bediening
terklep. Dit is opgelost met
een paar vulringen.”
+ Mogelijkheid om in verstek te maaien
Rapportcijfer: 8 •

Plussen en minnen

Min
– Trechter tril veel met kans op lichte scheuren
– Geen bescherming bij wegvliegende stenen

Kortom
De Panda STH combiwagen is een degelijke
machine die op veel manieren is in te zetten.
De maaier heeft voldoende zuig- en blaaskracht
om nat gras goed omhoog te kunnen zuigen en
in de verzamelbak te blazen. Door de mogelijkheid om de machine naast de trekker te laten
lopen, kun je ook kort bij obstakels maaien.
De bediening is eenvoudig en je hebt goed zicht
op het maaiwerk. De verzamelbak kan eenvoudig
gelost worden door deze omhoog te brengen en

De verzamelbak kan tot een hoogte
van 2,20 meter reiken, ideaal om in
een container te kunnen lossen.
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leeg te kiepen.
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