Over de grens

Op naar DemoPark
in Eisenach
Het Europees beurzenseizoen komt er weer aan. Wil je eerder dan in september de nieuwste tuin- en parkmachines zien dan kun je al in juni naar de DemoPark in Eisenach, een soort Demo-Dagen Papendal.

Bucher haakarmsysteem

Udo Hückl

Echo Multitrak

Op de volgende zes pagina’s staat al vast een voorproefje van de noviteiten.
Tekst: Patrick Medema – Foto’s: Leveranciers
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e beurs toont weer een scala aan nieuwe
en vernieuwde machines. Een trend is
nog steeds de toenemende capaciteit
en multifunctionele inzet zodat de machine
het hele jaar door is te gebruiken. Een hot item
is het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen, dus gezondere machines. Zo kunt
u op de DemoPark de John Deere Hybride
greenmaaier zien die we in het vorig nummer
introduceerden. Kostenreductie en productiviteit staan centraal door onder andere een
verbetering van bedieningscomfort, werkgemak en vereenvoudiging van onderhoud
en reparatie. Een gemakkelijkere bediening
betekent vaak technische hoogstandjes met
hydraulische aansturing en hydrostatische
aandrijving en mechatronische bediening.
Uit een Duitse enquête onder machinegebruikers blijkt dat een bedieningvriendelijke
machine het belangrijkst is gevolgd door de
prijs. Verder moet natuurlijk een machine
kwalitatief goed zijn en bedrijfszeker. Daarnaast moet een fabrikant innovatief zijn en een
dealernetwerk hebben met een snelle service.

Wat, waar, wanneer…
Van 12 tot en met 14 juni wordt voor de vierde
keer de DemoPark gehouden. Dit keer op het
vliegveld Eisenach-Kindel bij Eisenach in
plaats van op een voormalig vliegveld in
Fulda. Op deze Duitse ‘Demo-Dagen Papendal’
staan 330 stands op ruim 25 ha.
De vorige editie trok 22.000 bezoekers. Dit keer
verwacht de organisatie meer bezoekers gezien
het grote aantal standhouders, noviteiten en
stijgende omzet in de branche.
Vanuit Arnhem is het naar Eisenach ongeveer
400 km rijden met de auto. Met de trein kan
ook, vanaf treinstation Eisenach rijden er
bussen naar het terrein. De toegang is 7 euro
per persoon, het parkeren is daarentegen wel
gratis en dichtbij het terrein. Bij de entree

In Duitsland rijden veel snelle multifunctionele transporters op de weg voor het onderhoud zoals van Bucher, Multicar en Unimog.
Deze worden onder andere ingezet met
sneeuwschuif, zoutstrooier, laadkraan met
kipbak of om planten water te geven. Nieuw
bij Bucher is een haakarmsysteem. Je kunt
dan verschillende bakken neerzetten voor
vervoer van bijvoorbeeld minigraver of afval.
De Bucher BU200 met een toelaatbaar
gewicht van 6,5 ton weegt zelf ongeveer 3,5
ton waardoor de haakarm 3 ton kan tillen.
Een container weegt ca. 600 kg waar je in de
bak netto ongeveer 2.400 kg kunt laden. Er
zijn overigens verschillende uitvoeringen van
voertuig en containers tot 7 m3. De Bucher
heeft een 92 kW (125 pk) Iveco dieselmotor
met Common Rail en vierwielaandrijving.
Het voertuig is 170 cm breed en heeft een
geveerde torsiecabine. De BU200 met haakliftsysteem kost compleet ongeveer 65.000 euro.
Loonwerker Udo Hückl uit het Duitse Fladungen heeft een nieuwe machine gemaakt om
snel wandel- en fietspaden te maken of te

ontvangt u tevens een gratis beurscatalogus.
i

www.demopark.de

Voor het snel opruimen van blad en maaisel introduceert Lipco een
persje voor aan een eenasser. Een hele aanhanger vol laden met los
blad hoeft niet meer, dit blad zit dan in een klein rond pakje van 55
x 52 cm. Een baaltje blad of hooi weegt 20 tot 25 kg. Met maaisel is
dat tussen 35 en 40 kg. Het persje kan aan een eenasser vanaf 12 kW
(16 pk), maar ook aan een compacttrekker. Twee harken naast de
1 meter brede opraper zorgen voor een goede invoer. In de kamer
wordt het compact geperst en voorzien van een net. De machine
kan tot 60 baaltjes per uur maken. Een heel park is zo snel schoon
te maken en transportvolume wordt enorm gereduceerd. De prijs
ligt tussen 8.000 en 10.000 euro.

Lipco pers voor eenasser
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Amazone E+S strooier
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goed doorstroomt op de schijf. Speciaal is het
renoveren. De machine is een soort voorraadstalen doseersysteem met platen waarmee de
bak die in de fronthef van een grote trekker
zit. Het hefvermogen moet wel minstens 2.500 strooibreedte is in te stellen. Het onderhoud
en reinigen is eenvoudig. Verstellen kan handkg zijn. In de bak moet via een kipper schelmatig maar ook traploos elektrisch. Door de
pen of ander materiaal gestort worden. Met
een capaciteit van ongeveer 80 m per 10 minu- platen wordt het strooisel naar beneden
gestrooid. Voor het openen en sluiten van de
ten legt de machine dan een even dikke laag
uitstroomopening is er keuze tussen handneer van 2,5 tot 4,1 m breed, een beetje naar
matig en hydraulisch. Door het zwenken van
de zijkant aflopend om water snel af te voeren. Smallere werkbreedten zijn overigens ook de schijf kun je ook alleen rechts of links
strooien. Aandrijving van de machine is via
mogelijk. De prijs is ca. 49.000 euro. In de achde aftakas of hydraulisch. De prijs is vanaf
terhef zit een frees met trilplaat en daarboven
1.810 euro excl. BTW.
een watertank tegen stof. Hiermee worden
FAS uit Hermsdorf introduceert de FAS Clean
versleten paden iets opgefreesd waardoor een
nieuwe puinlaag beter blijft liggen. Paden met Master voor het reinigen van waterdoorlatennog een 5 cm dikke laag kunnen met de frees
de harde terreinen zoals parkeerplaatsen met
weer als nieuw gemaakt worden.
klinkers. De machine werkt met zeer hoge
Voor kleine klussen lanceert Echo een comwaterdruk, 240 bar, om vuil tussen de stenen
te verwijderen. In dezelfde werkgang wordt
pacte professionele werktuigdrager, de Multitrak. De driewielige machine heeft een Honda het vuil met water weer opgezogen. Regenwater kan daardoor weer snel afgevoerd wormotor van 10 kW (13 pk) en een hydrostatiden tussen de stenen. De machine verwijdert
sche aandrijving met differentieel. Alle wieook kauwgom van de stenen met heet water.
len zijn aangedreven. Draaien kan kort om
De combinatie is 168 cm breed, 240 cm hoog,
de eigen vooras door de achterwielbesturing.
970 cm lang en weegt 3.650 kg.
Mogelijke aanbouwwerktuigen zijn een 1 m
brede rolbezem, wielaangedreven strooier
en 130 cm brede
zuigmachine met
opvang.
Nauwkeurig kunstmest, zout en zand
strooien; het kan
met de nieuwe
Amazone E+S strooier. Deze eenschijfsstrooier heeft een
strooibreedte tot 8 m
en bakinhouden van
300 tot 1.000 liter.
Netto-last is tot 1.300
kg. De bak is vrij stijl
FAS Clean Master
waardoor de inhoud
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Maxx ruwterreinzitmaaier
De opvangbak van de Maxx ruwterreinzitmaaier, of beter tuintrekker, is nu snel leeg te
maken via een hydraulische bediening vanaf
de bestuurdersplek. Het maaidek kan ook
lang gras mulchen door de uitgang van het
maaidek af te sluiten. Nieuw is een breed aluminium maaidek van 122 cm. Speciaal is dat
de trekker geen achteras heeft, waardoor het
maaisel door een brede schacht de opvangbak
in kan zonder verstoppingen. De wielen worden via hydromoten aangedreven. Er is keuze
uit acht motorvarianten van 13,2 tot 18,4 kW
(18 tot 25 pk), dit jaar
komt daar een watergekoelde dieselmotor
bij.
Bij de kleine
frontmaaiers
hebben
diverse
merken
een professionele
uitvoering
met vier-

Stige Park Pro maaier

Cramer Tourno frontmaaier
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Case IH JXV-trekkerserie

ESM mulchmaaidek

wielaandrijving zoals de Stiga Park, Cramer
Tourno en de Husqvarna Rider. Met 4WD heb
je minder moeilijkheden bij zachtere bodems
en hoogteverschillen.
Zo toont Stiga diverse Park Pro modellen
met vierwielaandrijving voor professioneel gebruik. Deze maaiers zijn er met
een 14,7 kW (20 pk) Vanguard of met
een 18,4 kW (25 pk) Kohler motor.
Aandrijving is hydrostatisch en ook
de besturing en hef is hydraulisch.
Er zijn diverse werktuigen
waaronder een 125 cm
brede mulchdek of
achterlosser, veegborstel of klepelmaaier. De Park
Pro 25 kost 8.879
euro excl. BTW.
Ook Cramer
heeft zijn frontmaaier
met vierwielaandrijving uitgerust. De Tourno
115 4WD. Deze heeft een Honda motor van
11,8 kW (16 pk). De aandrijving is hydrostatisch en er zijn diverse werktuigen
waaronder een 95 en 115 cm
mulchdek. De prijs is 6.457 euro
excl. BTW.
Voor ruig terrein heeft ESM een
mulchmaaidek met Verti-2-Flail
pendelend gelagerde slagmessen. Deze messen zijn niet
recht maar lopen in een bocht (zie
foto inzet) waardoor ze ook verticaal
maaien. In vergelijking met normale slagmessen moet dit 25%
minder vermogen vragen. Opslag tot
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50 mm doorsnee is geen probleem. De werksnelheid bij 30 cm hoog gras is circa 11 km/h.
Er zijn maaidekken vanaf 65 cm voor eenassers.
Nieuw is een maaidek van 220 cm breed voor
compacttrekkers vanaf 22 kW (30 pk). Dit
maaidek heeft vier cirkelrotoren en kost ongeveer 6.500 euro. Ook kan het maaidek ingebouwd worden zoals bij een Scag en Walker
zeroturnmaaier. Voor een frontmaaier is het
aanbouw. Een 1,5 m breed maaidek inclusief
aanbouwsysteem kost 4.800 euro.
Van Walker is er een kleine zeroturnmaaier,
de MB 18 junior. Deze maaier heeft een B&S
luchtgekoelde tweecilindermotor van 13,2
kW (18 pk). Het maaidek is aftakasaangedreven en wordt ingeschakeld via een platenkoppeling. Overigens kunnen aan de
basismachine ook andere werktuigen. Met
107 cm mulchmaaidek kost de Walker MB
6.090 euro excl. BTW. De basismachine kost
overigens 4.800 euro. Er
zijn ook maaidekken
met zijafvoer van 91
tot 132 cm breed.

Walker zeroturnmaaier

Nieuw topmodel bij de Case IH JXV en JXN
smalspoorserie is een versie met een 67,5 kW
(92 pk) viercilinderturbodiesel. Deze toont
Case in Kommunal oranje. Door de viercilinder is de trekker 11 cm langer geworden ten
opzichte van de lichtere driecilindermodellen. Schakelen gaat met een 16x16 synchroshift versnellingsbak, optie is een 28x16
synchro of een 44x16 powershift. Speciaal is
wespentaille en de vooras waardoor de wieluitslag 55 graden kan zijn. De draaicirkel is
daardoor kort met 335 cm. Verder is de
hydrauliekopbrengst groot met totaal
101 l/min en er kunnen tot acht hydraulische ventielen op. De hefkracht is
behoorlijk met 2.440 kg. De prijs
van de nieuwe viercilinder is
33.000 tot 36.000 euro.

Er is geen stillere
bladzuiger dan de
vernieuwde Echovac
ES-400PIA, volgens
de leverancier. De
machine heeft een
gemiddeld geluidsniveau voor de
gebruiker van 76
dB(A) en dit is ongeveer 10 d(B(A) minder
dan andere. Het
geluidsniveau van de
machine zelf is 84
dB(A) bij maximum
toerental van 3.000
omw./min. Verbeterd
zijn de geluidsplekken. Zo is de motor
beter geïsoleerd, is er
een speciale uitlaat, een speciale zak die het
geluid dempt, de zuigmond
van speciaal plastic en komt

de opgezogen lucht onder druk te staan wat
ook geluid reduceert. De zuiger heeft een
Honda 4,0 kW (5,5 pk), vijf versnelling vooruit, weegt 86 kg en heeft een werkbreedte van
75 cm.
Dat er al kleine New Holland trekkers zijn met
de opvallende neus is wel bekend, maar op de
beurs kun je ze ook echt zien. Hier staan de
nieuwe TCD-A trekkers in dezelfde uitstraling
als de grote landbouwtrekkers. Deze serie is er
met vloeistofgekoelde dieselmotoren van 20
tot 34 kW (27 tot 45 pk). Speciaal is de Supersteer vooras die meedraait met sturen waardoor je zeer kort kunt draaien met vierwielaandrijving. Sensitrack schakelt de voorwielaandrijving automatisch in en uit bij scherp
draaien. Dit voorkomt zodebeschadiging. Ook
handig is de Power Range hydrostatische aandrijving bij de TC40DA en TC45DA. Hiermee
kun je met drukknop omlaag schakelen om
meer koppel beschikbaar te stellen aan de wielen bij bijvoorbeeld het werken op hellingen
en met voorlader. Een ruime cabine is optie.
De 12 m brede maaibalk combinatie van
Kunzelmann stond al in het februarinummer van Tuin en Park Techniek en is te
zien op de stand van ESM. Wat toen nog
niet bekend was, is dat ESM werkt aan
een compleet nieuwe maaibalktechniek.
Het nadeel van een maaibalk, de hoge
slijtage en onderhoud, moeten dan tot
het verleden behoren. Volgens de fabrikant zijn de onderhoudkosten dan 5 keer
minder. Wel is er nog een patentprobleem.
Ten opzichte van roterende maaisystemen
snijdt een maaibalk zuiverder en is er minder
vermogen nodig. ESM verwacht er veel van
vooral in de landbouw in voederwinning en
oogsttechniek.

Echovac ES-400PIA bladzuiger

New Holland TCD-A met Supersteer

Maaibalkcombinatie van Kunzelmann
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Vermeer HG6000 ‘versnipperaar’

Bergmann zelfrijdende dumper-lader
Introduceerde Bergmann uit Meppen de laatste jaren enkele kleine zelfrijdende dumpertjes, nu lanceert Bergmann een dumper-lader.
Deze 1200 is eigenlijk meer een werktuigendrager. Op het voertuig kan via een snelwisselsysteem een dumperbak waar 2 ton in kan
worden vervoerd. Het leeg kippen kan tot
1,5 m hoog. Tevens kan aan dezelfde arm een
voorladerbak. Met deze shovel kun je dan tot
1.100 kg tillen. Er zijn ook andere werktuigen
beschikbaar zoals een veegborstel, maaidek,
schuif en grondboor. Het voertuig is 142 cm
breed en 205 cm hoog. Draaien kan kort via
knikstuur. Een 18,7 kW (25 pk) Kubota dieselmotor drijft de vierwielaangedreven hydrostaat aan en kan 20 km/h rijden. De dumperlader 1200 weegt 1.120 kg en is leverbaar
vanaf 32.850 euro excl. BTW.
Van het Finse Avant is er nu een iets zwaardere

mini-werktuigdrager, de Avant 220. Ten opzichte van zijn kleine broertje 216 heeft de
220 een zwaardere motor en een grotere
hydrauliekpomp. De 216 was namelijk te licht
voor omkeerfrees en kopeg. De miniloader
220 heeft een Kohler benzinemotor van 14,9
kW (20 pk) in plaats van een 16 pk Honda. De
hydraulische pomp levert nu 29 l/min bij 185
bar in plaats van 23 l/min. Aandrijving is op
alle wielen via hydromotoren, bedienen gaat
via twee pedalen. De een is voor rijden, tot 10
km/h, en de andere pedaal voor de hydrauliek
van aanbouwwerktuigen. Aan de machine
kunnen diverse aanbouw- werktuigen zoals
minigraver, klepelmaaier, laadbak, rolbezem,
frezen en grondboor. De machine is 96 cm
breed, weegt 620 kg en kan 350 kg heffen. De
220 is ca. 10% duurder en kost nu 12.000 euro.

Vermeer presenteert een hele lijn ‘versnipperaars’ van klein tot groot. Nieuw is de zware
verkleiner HG6000 met hamertrommel en
een 391 kW (525 pk) of 469 kW (630 pk)
Caterpillar motor. Deze machine is afgeleid
van een tubgrinder maar dan met een invoertafel van 610 cm lang en 152 cm breed. SmartFeed regelt de invoer automatisch zodat er
geen overbelasting ontstaat. Groenafval is dan
ook onbeperkt te storten tot 10 m3 wat een
capaciteit geeft van 70 ton/uur. De zeef is in
10 minuten te wisselen. De HG6000 aanhanger weegt 25.400 kg en is 13,4 lang. Ook staat
er de kleine BC600 XL getrokken versnipperaar met eigen motor voor hout tot 15 cm
diameter. Deze volgt de 625 op met nadruk
op een nieuw design.

Valtra Kommunal

Deutz-Fahr Agrotron Kommunal

Valtra City-XM

De olieopbrengst is ook groot met 190 l/min voor aandrijving van
Valtra presenteert ook trekkers in Kommunal uitvoering.
diverse werktuigen.
Valtra werkt hierbij nauw samen met werktuigfabrikanten zoals
Steyr presenteert de CVT-serie in oranje-wit, van 101 tot 141 kW
Wiedenman, Rauch, Dücker en Schmidt waardoor de trekker optimaal aangepast kan worden aan de werktuigen. Er staat onder
(137 tot 192 pk). Deze trekkers met traploze transmissie hebben
andere een oranje trekker uit de M-serie (88 - 110 kW / 120-150 pk)
nu Power Plus wat betekent dat er voor transport en voor aftakas
met luchtgeveerde vooras en omkeer15 kW (20 pk) extra vermogen beschikinrichting. Hierbij hoef je alleen de stoel
baar is. Het managementprogramma
te draaien. Pedalen en het stuur blijven op
S-tronic zorgt onder andere voor een
hun plaats. Er is namelijk standaard een
constant aftakastoerental. Ook hebben
tweede stuur wanneer je ‘achteruit’ werkt.
deze Kommunal trekkers een omkeerOpschakelen kan via schakelaar in de arminrichting.
leuning en er is een aparte hendel voor
Massey Ferguson presenteert zijn
vooruit en achteruit.
landbouwtrekkers voor het eerst als
Deutz-Fahr presenteert een Agrotron in
Kommunal trekkers. Het nieuws zit
hem in de oranje kleur en de beschikKommunal oranje. Nieuw is de voorlader
bare aanbouwwerktuigen.
die af fabriek te leveren is. Deze voorlader
Op de DemoPark tonen diverse
Het Duitse Fendt toont een heel gamma
koopt Same Deutz-Fahr overigens van Stoll.
trekkerfabrikanten een landbouwOok staat er bij de Valtra de City-XM knikoranje trekkers van 47,8 tot 227,9 kW (65
tot 310 pk). Nieuw is de optie elektrische
gestuurde trekker waarbij je een bocht van
trekker in ‘Kommunal’ uitvoering.
omkeerinrichting op de zware Vario’s
90 graden kan maken. Deze trekker is afgeDit is gemakkelijk te zien, de trek700-, 800- en 900-serie. Hierbij kun je al
leid van de M-serie en is er in twee uitvoekers zijn namelijk allemaal oranje.
zittend de gehele inrichting omdraaien.
ringen, met 99 en 110 kW (135 en 150 pk)
Het stuur wordt dan een draaiknop in
motor. Nieuw is een geïntegreerde voorde linker armleuning. Ook presenteert
lader. Deze is zwaar uitgevoerd met volFendt de 200 V en F smalspoorserie met
materiaal en met cilinders bovenop om het
voorasvering (zie februarinummer). De meerprijs hiervan is 2.900 euro. •
zwenken op te vangen. Het hefvermogen is maar liefst 3.400 kg.
Standaard is een zware vooras die 5.000 kg kan verdragen.

Oranje

landbouwtrekkers
in ‘Kommunaluitvoering’

Amazone Profihopper klepelmaaier
Amazone toont weer een verbeterde versie
van de Profihopper, de 04. Zo kan deze zelfrijdende klepelmaaier nu ook blad opzuigen
door ander klepels waardoor de machine
het hele jaar inzetbaar is. De vernieuwde
opvangbak heeft nu een inhoud van 700
liter. Door het verdichten past daar wel
1.000 liter in volgens Amazone. Door de
nieuwe vorm is de bak nu tot 210 cm hoog
te legen. Verder is de hydrauliek versterkt
met zwaardere hydromotoren, drukbegrenzer en oliekoeler. De machine is
overigens ook iets duurder geworden en
kost nu 27.200 euro.

Avant 220 mini-werktuigdrager
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Steyr CVT in oranje-wit

Massey Ferguson Kommunal
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Fendt Kommunal met ‘omkeer’
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