Vakbeurs

Sprinten naar ‘Papendal’

Kooi- en cirkelmaaiers
Toro Reelmaster 4240-D

Kijken, testen en vergelijken
Eindelijk is het weer zover, een normale Demo-Dagen. Na een jaar afwezigheid kun je weer alle tuin en park machines zien, proberen en vergelijken
op Papendal. Deze editie wordt groter dan ooit, meer standhouders en
groter beursterrein. En er staan weer een hoop primeurs.
Tekst: Patrick Medema – Foto’s: Patrick Medema, Leveranciers

f het weer een interessante DemoDagen wordt? Voor een bezoeker
zeker. Bijna alle merken tuin- en
parkmachines zijn aanwezig waardoor het
een zo goed als compleet overzicht geeft van
wat er op dit moment te koop is. Niet alleen
de primeurs die in dit artikel staan, ook de
meeste nieuwe machines en werktuigen waarover je in de vorige nummers van Tuin en
Park Techniek kon lezen, zijn nu in het echt
te bewonderen.
Dit jaar is er een speciale Richard Huberts
InnovatiePrijs. Omdat deze prijs, genoemd
naar de initiatiefnemer van de DemoDagen, 15 jaar bestaat wordt er het

O
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meest innovatieve product van de afgelopen
15 jaar gekozen. Noviteiten van dit jaar
presenteert de organisatie bij elkaar op
een aparte stand.
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Wat, waar, wanneer

De Demo-Dagen vindt van

dinsdag 13 tot en met
donderdag 15 september pla
ats op het Nationaal Sportcentrum Papend
al in Arnhem, vlakbij
Oosterbeek-Wolfheze. Op het
12,5 ha grote beursterrein demonstreren en ton
en zo’n 300 bedrijven
van 9.30 tot 16.30 uur hun
machines, zowel
binnen als buiten. Alhoew
el de toegang gratis
is, moet je wel 5 euro parkee
rgeld betalen.
Voor meer informatie, zie:
www.demo-dagen.nl

Toro Groundsmaster 3240-D

De vijfdelige volhydraulische kooimaaier
Hayter LT424 is nu als rode Toro Reelmaster
4240-D te koop. Deze heeft een werkbreedte
van 350 cm en een 37,5 kW (51 pk) Kubota
turbodiesel. Ook de driedelige kooimaaier
Hayter LT322/324 staat er als Toro en wel als
Reelmaster 3220/3240. Deze maaiers voor
plantsoenen en sportvelden zijn er als 2- en
4-wielaangedreven met respectievelijk een
Een echte wereldprimeur staat op de stand
viercilinder 28 pk en 35 pk Kubota dieselvan Jean Heybroek: rode Hayters onder de
motor. De werkbreedte is 212 cm.
Toro naam. Toro nam namelijk begin dit jaar
Ook de Hayter cirkelmaaiers zijn nu Toro rood.
Hayter over op verzoek van de Europese
De Hayter R 324 met drie maaideks is er nu als
Toro importeurs om zo uitbreiding van de
Toro Groundsmaster 3240-D.
omzet te kunnen krijgen in de groensector.
Hier had Toro wel maaiers voor maar
Deze heeft een 60
met de maaimachines van Hayter is
pk Kubota turbohet programma completer.
diesel en is volledig hydraulisch.
De werkbreedte
Jacobsen LF3400 fairwaymaaier met Turfgroomer
bedraagt 350 cm.
In maaistand
heeft de machine
continu vierwielaandrijving.
Voor transport worden de
zij-deks
hydraulisch
geheven
en scharnieren
gelijktijdig
naar achteren.
Het grote middenterrein is weer voor de
grote jongens met vooral kooi en cirkelmaaiers. Technisch is hier de hybride
greenmaaier van John Deere het opvallendst. Over deze techniek van dieselmotor
gecombineerd met elektroaandrijving
kon je echter al in het aprilnummer lezen.
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Dit geeft tijdens transport beter zicht en een
goed weggedrag van de machine.
De importeur heeft de prijzen nog niet vastgesteld maar dit zal niet veel afwijking als
toen de maaiers nog als Hayter te koop waren.
Frapoma lanceert de Grillo FD1500 frontcirkelmaaier. Deze is vierwiel aangedreven. Voor
meer informatie zie pagina 40 in dit nummer.
Nieuwe optie op de Jacobsen’s tees en surrounds TR-3 maaier, zijn roterende achterrolborstels van roestvaststaal. Deze rolborstels op
de achterrol vervangen de normaal gebruikelijke schrapers. Ze verspreiden grasresten die
aan de achterrol plakken. Dit moet een perfect maaibeeld zonder dotten geven. De rolborstels zijn ook leverbaar op de fairwayserie.
Te zien bij de Pols Zuidland.
Ook presenteert Pols Zuidland een Jacobsen
LF-3400 fairwaymaaier met turfgroomer. Bij
de Turfgroomer draaien de messen van de
groomer door de rol. Hierdoor kan de afstand
tussen de voor- en achterrol kleiner zijn en
kunnen de messen op de groomeras een grotere diameter hebben. Een bijkomend voordeel
is het feit dat de groomer op sterke ondulaties
zichzelf niet in de mat kan trekken.
De LF-3400 wordt getoond met 7-messige
units, die een relatief hoog toerental draaien,
voorzien van Turfgroomers met een tussenafstand van de messen van 0,5 inch. Optie is
een kleiner tussenafstand van 0,25 inch,
zoals gebruikt op greenmaaiers. Een LF 3400
met Turfgroomer en achterrolborstels kost
circa 63.000 euro.
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Kubota GR2100

Een professionele zitmaaier die kort draait,
dat kun je van de Kubota GR2100 zeggen.
Op deze maaier die De Vor Achterveld toont
zit Glide Steer. Recht vooruit heeft de maaier
vierwielaandrijving. Draai je de voorwielen,
70 graden, dan gaat het achterwiel in vrijloopstand waardoor het de grasmat niet
beschadigd. De diameter van het ongemaaide
gras is 91 cm. De maaier heeft een 122 cm
breed maaidek en wordt hydrostatisch
aangedreven door een 21 pk Kubota dieselmotor. Maaisel gaat direct in de opvangbak
van 450 liter. De maaier kost 10.835 euro.

Maaidekken

maaidek en slagmessen schoon te maken zijn.
Machines de Schutter uit Andelst presenteert
een Gamo cirkelmaaier voor in de driepunt
van trekker vanaf 15 pk. Dit maaidek met vier
zwenkwielen heeft een messenbalk met twee
messen en maait 100 cm breed. De aandrijving
is rechtstreeks met ingebouwde vrijloop.
Opvallend is het 3-in-1-systeem: zijuitworp,
achteruitworp en mulching. De maaier kost
1.185 euro excl. BTW.
Ook toont De Schutter een Caroni maaier
voor achter een quad. Deze heeft een eigen
motor, maait 150 cm breed en kost 2.935 euro.
Van Trimax toont Gebr. Bonenkamp twee
nieuwe cirkelmaaiers uit Nieuw-Zeeland, de
getrokken Pegasus van 5 meter en de Stealth
S2 voor in de driepunt met een maaibreedte
van 3,4 meter. Voor de Pegasus is een 50 pk
trekker nodig. De maaier heeft drie opklare

Green ClipperSport

Maaidek Rondo

Voets Hazerswoude presenteert de Green
ClipperSport. Deze cirkelmaaier voor sportvelden is vorig jaar als prototype al geïntroduceerd, maar is nu in serieproductie. Meest
opvallend aan de maaier die in de front van
een compacttrekker moet, is de aandrijving:
namelijk elektrisch. Elektrische aandrijving
van de messen is ten opzichte van hydraulische aandrijving schoon, efficiënt, geruisloos
en onderhoudsarm, laat Fabrikant Leijenaar
uit Gorredijk weten. De 4 meter brede maaier
bestaat uit vier onafhankelijk opgehangen
maaidekken van elk 1 meter breed. Daaronder
zitten twaalf zeer snel roterende maaimessen
met een kleine diameter. Deze geven samen
met de speciaal gevormde bodem een mooi
maaibeeld en een goede spreiding van maaisel. Hierdoor kun je snel maaien, ook onder
natte omstandigheden. De buitenste maaidekken kunnen omhoog, waardoor de werkbreedte kan variëren van twee, drie en vier
meter. Voor de energievoorziening wordt een
compacte generator-unit achter de trekker
gehangen. Dit geeft weer een goede balans
16]

van de trekker. Broekens Gorrekijk verkoopt
de Green ClipperSport in Noord-Nederland en
Voets Hazerswoude in de rest van Nederland.
Prijs is ongeveer 23.000 euro.
Antonio Carraro heeft een nieuw maaidek voor
de Rondo. Deze is wat zwaarder uitgevoerd
dan de vorige van Caroni. Speciaal is een waterventiel op het maaidek (zie foto) waarmee het

maaidekken en heeft speciale LazerBladez
maaimesjes voor een hoge werksnelheid met
goede maaikwaliteit. In transport is de maaier
2,5 m breed. De maaier weegt 2.100 kg en kost
29.500 euro. Voor de Trimax Stealth S2 is een
65 pk trekker nodig. Uitvoering is net zoals de
Pegasus. De Stealth weegt 850 kg en kost
12.750 euro.

Zero-turnmaaiers
Van de wendbare zero turn maaiers met
stickbesturing komen er steeds meer te
koop. Na Amerika veroveren deze machines
dan nu Europa.

Iseki SC 330

Zo heeft ook Iseki nu professionele zero turn
maaiers. Vormec uit Zutphen presenteert de
SZ 330 op de beurs. Deze maaier heeft een 31
pk driecilinder, easy start Iseki dieselmotor.
Dit vermogen wordt al behaald bij een motortoerental van 2.500 omw./min. Het maaidek
wordt via een kruiskoppelingsas aangedreven
en elektro/hydraulisch in- en uitgeschakeld.
Het maaidek heffen kan hydraulisch.
Leverbaar zijn diverse maaidekken waaronder
een 160 en 180 zijlosser en 160 en 180 cm
achterlosser. De laatste zijn eventueel uit te
voeren met een mulchkit. Standaard is een
neerklapbare veiligheidsbeugel. De Iseki SZ
maaier 330 kost zonder maaidek 10.550 euro.
Voor een 160 cm maaidek met achteruitworp
komt daar 4.725 euro excl. BTW bij.
CF Tuintechniek te Krabbendijke toont het
Powerfold systeem op de Grasshopper zeroturnmaaier. Hiermee kun je vanuit de stoel
met een simpele druk op de knop de maaihoogte instellen. Ook is met dezelfde knop de
gehele maai-unit te kantelen voor onderhoud
of reinigingswerkzaamheden. Deze elektrische
optie zal ongeveer 800 euro kosten.
Ook introduceert CF Tuintechniek de Encore
Xtreme52. Een nieuw werkpaard volgens
Doug Tegtmeier, de president van de Encore
fabrieken. De Xtreme 52 heeft een 23 pk
Kawasaki motor die 18 km/h haalt. De grote
24” achterwielen en de sterke Parker wielmotoren zorgen voor comfort, aandrijfkracht
en grip, ook op hellingen. Vandaar het type
Extreme. De comfortabele stoel met vering
en extra hoge rugleuning, de ergonomisch
geplaatste en licht te bedienen controle-

hendels en knoppen zorgen voor een plezierig
werken,volgens de leverancier. Prijs is plusminus 8.000 euro excl. BTW.
Lankhaar Techniek uit Eethen lanceert de
Hustler Fastrack zero-turnmaaiers. Van deze
middenmaaier zijn er diverse modellen. Zo is
er een 15 pk Kohler motor met 92 cm maaibreedte of een 16 pk Honda met 112 cm maaidek. Er is ook een 34 pk Caterpillar dieselmotor. De Super Z wordt aangedreven door
twee hydromotoren. Transportsnelheid tot

Hustler Fastrack

Encore Xtreme52

22 km/h. Deze is leverbaaar met een 152 cm
mulchdek of achterlosser of een 180 cm
achterlosser. Een Hustler maaier is er vanaf
4.390 euro.
Bij VanderKlugt Groentechniek uit Hellevoetsluis zijn Scag zero turn maaier met
Honda motoren te zien. De Tiger Cub is de
eerste die met de 24 pk Honda motor leverbaar is. Alle modellen zijn daarnaast ook
leverbaar met een achterlossend maaidek
af fabriek en een CE-certificaat. Prijs van de
Tiger Cub is 12.995 euro excl. BTW.

Trimax Pegasus maaier
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Powerfold op de Grasshopper
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Trekkers

Standaard zijn zes dubbelwerkende ventielen,
waarvan er twee met een kruishendel kunnen
worden bediend, drietoerige aftakas met automaatstand.
Bij Voets Hazerswoude staat een Europese primeur, de New Holland TZ25DA. Deze machine
zit tussen een zitmaaier en een compacttrekker in, oftewel een subcompacttrekker. De TZ
heeft een 25 pk driecilinder dieselmotor, vierwielaandrijving en een hydrostaat met twee
groepen. Het hefvermogen is 317 kg en de
trekker zelf weegt 600 kg. Optie is Sensi-Track
voor automatische in en uitschakeling van de
voorwielaandrijving en een 150 cm ondermaaidek. Ook is er een voorlader beschikbaar.
Prijs is 12.750 excl. BTW en maaidek.

Werktuigdragers
De vraag naar werktuigdragers stijgt.
Deze machines kunnen inmiddels aardig
specialistisch werk af en ze zijn meestal
gemakkelijk om te bouwen voor ander
werk. Hierdoor zijn ze bijna het hele jaar
inzetbaar van maaiwerk tot de winterdienst wat financieel aantrekkelijker kan
zijn dan bijvoorbeeld twee specialistische
machines kopen.

Hako-Citymaster 1200
John Deere compactrekkers 2320 en 2520
Kioti DK551C

Bij de compacttrekkers valt heel wat
nieuws te zien. Van de meeste merken is er
in het afgelopen seizoen wel een nieuwe
serie geïntroduceerd. Deze staan dan
ook al in vorige nummers. Hieronder de
primeurs.
Lozeman Tuinmachines lanceert een nieuwe
serie Yanmar trekkers, de EF serie. Er zijn vier
modellen van EF227 tot EF235 met Yanmar
viercilinder watergekoelde dieselmotoren
van 20 tot 26 kW (27 tot 35 pk). Alle typen
zijn hydrostatisch aangedreven en hebben BiSpeed voor een korte draaicirkel. Standaard is
een middenonderaftakas, een frontaftakas en
-driepunt zijn als optie leverbaar. Ook een
fabriekscabine is beschikbaar net zoals cirkelmaaiers van 130 tot 180 cm uit eigen fabriek.
De kleinste de EF227 is er vanaf 17.585 euro.
Louis Nagel introduceert splinternieuwe kleine John Deere compacttrekkers, de 2320 en

Yanmar EF
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de 2520. Deze kleine modellen vervangen
de 4110 en de 4115 en komen uit de Yanmar
fabrieken. De 2320 heeft een Yanmar dieselmotor van 17,9 kW (24 pk) en de 2520 een van
19,8 kW (26,5 pk). De bediening van de hydrostaat is via een voor- en achteruit rijpedaal.
Opties zijn onder andere een fabrieksvoorlader, midden- en frontaftakas. De 2320 weegt
753 kg en de 2520 weegt 846 kg.
Van de nieuwe Iseki TG 5000 en Antonio
Carraro Tigrone staat verderop in dit nummer een rijimpressie. Ander nieuwe series zijn
de Claas Nectis smalspoor, de Kubota STV en
de MF 1500. Deze trekkers stonden al in vorige
nummers.
Van het Koreaanse Kioti zijn er nu ook zwaardere typen van 65 tot 90 pk, zoals te zien is bij
Pols Zuidland. Hebben de kleinere typen een
dieselmotor en transmissie uit eigen fabriek,
de zwaardere modellen hebben Perkins dieselmotoren. Volgens de leverancier is vooral het
lage geluidsniveau in de cabine opvallend.

Matracom uit Nijmegen levert nu naast de
Wisconsin zitmaaiers ook trekkers van dit
Tsjechische bedrijf. De W-5000 Yukon en de
W-4000 Farmer hebben vier even grote aangedreven wielen. Speciaal aan de Yukon is dat
het chassis kan draaien tussen voor en achter.
Dit geeft een betere aanpassing in oneffen
terrein. De Yukon heeft een 32 of 44 pk watergekoelde Lombardini drie of viercilinder
dieselmotor en weegt ongeveer 1.500 kg.
Met de 8/8 versnellingsbak kan de trekker
van 1,33 tot 24 km/h rijden. De Farmer is een
knikgestuurde model met 30 pk Lombardini
tweecilinder. Deze heeft een 6/3 bak en
weegt 1.160 kg.

Drost uit Rhenen heeft de Nimos DM-trac 204
werktuigdrager vernieuwd, zie ook het verslag
van de DemoPark in Eisenach in dit nummer
(pagina 55). Opvallend is de hoge transportsnelheid van 40 km/h en korte daaicirkel van
72 cm. De basismachine kost compleet met
cabine 34.000 euro. Leverbaar is een 180 cm
maaidek voor 6.000 euro en een 240 cm maaidek voor 8.000 euro. Je kunt de machine ook
ombouwen tot onkruidborstelmachine, de
DM-Trac OKB-70 met een borstelbreedte van
92 cm, of tot hondenpoepzuiger. Deze beide
uitvoeringen zijn voor 45.000 euro te koop.

New Holland TZ25DA

Wisonsin Yukon

Bokimobiel 1351
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Nimos DM-trac

Primeur is de DM-Trac 406 die de 301/401/501
opvolgt. Het chassis is hetzelfde gebleven, echter is de machine nu voorzien van een 66 pk
viercilinder John-Deere turbodieselmotor en
een luxe cabine. Het werktoerental ligt rond
de 2.000 toeren. Prijs met complete werkuitrusting is vanaf 48.000 euro.
Hako uit Andelst lanceert de Citymaster 1200.
Deze vierwielaangedreven werktuigdrager
heeft een 35,4 kW (48 pk) dieselmotor. Volgens
de leverancier is de machine zeer stil. Optioneel
is een roetfiltersysteem en een filter voor fijn
stof. Als veger heeft de machine twee hydraulisch aangedreven 90 cm platte borstels met
doseerbare watersproei-installatie en 1 kuubs
kiepbak met afzuiging. Maar je kunt hem ook
inzetten voor sneeuwruimen, zand-/zoutstrooien en maaien. Werktuigen verwisselen
gaat eenvoudig via het wisselsysteem met hefinrichting en een driehoekskoppeling. De Hako
Citymaster 1200 kost ongeveer 60.000 euro.
Ook bij Hako staat de Multicar Tremo Carrier.
Deze werktuigdrager is helemaal vernieuwd
en zit qua maat precies tussen de 501 en 601
in. Overigens eind vorig jaar al gelanceerd.
Met de nieuwe Leiber Puma en Tiger presenteert Pols Zuidland twee nieuwe multifunctionele voertuigen, te koop vanaf 41.000 euro
(zie pagina 56).
Vanaf deze zomer worden alle cabines van
de Bokimobil transporters geheel gegalvaniseerd alvorens die in grondverf en kleur gespoten worden. Speciaal voor de voertuigen die
in de winterdienst werken is dit mooi meegenomen. Meer info bij VDK Groentechniek uit
Hellevoetsluis. Nieuw is de Bokimobil 1351
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met een breedte van 170 cm. Deze heeft een
groter laadvolume voor opbouw van aanbouwmachines dan de kleinere modellen.
Prijs is 74.550 euro excl. BTW.
Voor de compacte hydraulische Egholm 2100
werktuigdrager zijn er twee nieuwe werktuigen,
een kantensnijder en een 120 cm brede cirkelmaaier. De kantensnijder heeft omkeerbare
messen waardoor je kanten zowel links als
rechts van het werktuig kunt snijden. Je kunt
dus kanten snijden op het gazon of juist werkend vanaf het pad naast het gazon. De diepte
is traploos instelbaar tot 95 mm. Onder het
maaidek, achterlossend of mulch, zitten twee
messen. De maaihoogte instellen kan via twee
loopwielen tussen 30 en 70 mm. Wisselen van
werktuig kan binnen vier minuten zonder
gereedschap. Te zien bij Pols Zuidland.

Egholm 2100
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Grasveldonderhoud
Leek de aandacht een klein beetje naar
nieuwe onderhoudsmachines voor de
kunstgrasvelden te verschuiven. Op
Papendal zijn er verrassende nieuwe
machines voor het onderhoud van echt
gras, overigens vooral voor golfbanen,
van zandinjectie tot materiaalbeluchter.

Sisis Aer-Aid

Smalle Vredo doorzaaimachine

Nog niet klaar maar als het goed is wel op tijd
voor de beurs is een nieuwe smalle Vredo
doorzaaimachine. Het bedrijf uit Dodewaard
heeft nu een 100 cm smal model. De aandrukrol is kleiner geworden en de transmissie aan
de zijkant smaller, nu 12 cm breed. De machine
zaait met enkele rij op 7,5 cm en zal ongeveer
8.000 euro moeten gaan kosten.
Dressen en verticuteren in één werkgang?
Het kan met de nieuwe Graden handmachine
met zandinjectie, te zien bij Pols Zuidland.
Hiermee kun je verticuteren tot 5 cm diep en
deze sleuf direct weer afvullen met zand. Een
green of tee is direct weer speelklaar en stabiel
onafhankelijk van de gekozen diepte.

Dryject materiaalbeluchter
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De bewerking kan
onder alle weersomstandigheden en
je kan additieven aan
het zand toevoegen.
Ook op de Pols stand
staat de Dryject van
Dryject Nederland
uit Almkerk. Dit is
een nieuw soort
beluchter die in één
werkgang diverse werkzaamheden kan uitvoeren. Je kunt er bijvoorbeeld normaal mee
beluchten, maar ook allerlei materies mee
inbrengen als het droog is en wetting agents
mee injecteren. De capaciteit zal tijdens een
lange werkdag 9 greens zijn als het in te

Duport Liquiliser
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brengen materiaal
voldoende wordt aangevoerd. De machine
is nog niet te koop.
De bewerking zal uitkomen tussen ongeveer 225 en 275 euro
per green. Dit is echter wel zonder de toe
te passen middelen
zoals zand, zeoliet en
wetting agents.
Bij Duport Dedemsvaart en Van de Haar groep
uit Wekerom is een vloeistof injecteur voor
sportvelden en golfbanen te zien. Met de
Liquiliser kun je onder andere hoogwaardige
vloeibare kunstmestsoorten, insecticiden,

Graden Contour met zandinjectie

Verti-Drain 7110

Wiedenmann Super 500

Koro Field Top Maker

herbiciden en water in de bodem injecteren.
Hierdoor is er geen vervluchtiging of verdamping van de kunstmest, weinig uitspoeling en
de kunstmest komt op de juiste plaats dicht
bij de wortels. Zo krijg je een versterkte wortelgroei, meer uitstoeling en sterkere planten.
Bovendien verstoor je het bodemleven minimaal, volgens de leverancier. Door het prikpatroon van 15 om 15 cm en een injectiepen
van 7,5 cm lang heeft het tevens een beluchtingseffect.
Is prikken niet genoeg voor een goede beluchting? Sisis heeft nu een compressor op het
frame van de Sisis Javelin 1500 beluchter
gemonteerd die wordt aangedreven door het
krukassysteem van de machine. Zo wordt er
lucht geperst in de pijpen van de Sisis beluchter. Deze lucht gaat via de holle pijpen met
een gaatje aan de onderkant van de pijpen
naar buiten. Dit alles gebeurt bij een druk van
8 bar. De Javelin heeft een werkbreedte van
150 cm en wordt via de aftakas van minimaal
een 32 pk trekker aangedreven. Via een spindel en een rol is de werkdiepte instelbaar tot
127 mm. De pijpen hebben een diameter van
10 mm. Het Aer-Aid systeem
staat bij Vormec uit Steenwijk.
Je vindt de Verti-Drain een
goede machine maar hebt
het geld er niet voor? Er
is nu een goedkopere
versie, de 7110.
Dit is een snelle
beluchter
van 100 cm
breed die

al achter een compacttrekker van 13 pk kan.
Redexim uit Zeist heeft de machine eenvoudiger uitgevoerd waardoor de prijs onder de
10.000 euro is, 9.990 euro om precies te zijn.
Zo heeft hij geen versnellingsbak, maar één
versnelling en wel de snelste van de Mustang.
Ook deze Verti-Drain belucht de bodem door
deze te breken met volle of holle pennen tot
15 cm diep. De 7110 weegt 330 kg.
Ook toont Redexim een nieuwe zwaarste
Verti-Drain en wel de 7626. Deze is speciaal
voor grote, harde terreinen. Hij heeft een
werkbreedte van 260 cm en een werkdiepte
van 40 cm. Er is een trekker nodig van minstens 65 pk met een hefvermogen van 2.300
kg. De 7626 weegt 1.880 kg en kost 25.870
euro.
Primeur bij Pols Zuidland op de stand is de
Wiedenmann Super 500. Dit is een compact
gebouwde machine voor het onderhoud van
openbaar groen, sportvelden en golfbanen.
Aan de 1,60 meter brede machine kunnen
twee verschillende units aan de voorzijde. Een
veegunit voor het opvegen van bijvoorbeeld
maaisel en blad, en een unit met klepels of
een verticuteerset. De 2,5 m3 laadbak kan
naar wens laag- of hooglossend zijn. Ook kan
de unit aan de voorzijde worden voorzien van
een tweetal loopwielen of een rol over de volle
breedte. Keuze is er tussen een pendelend of
vast gemonteerd wielstel. De Super 500 is er
vanaf 9.590 euro.
Van Amazone is er nu naast een driepuntsversie ook een getrokken model van de maailaadwagen, de GHD. Jean Heybroek levert de
wagen in 120, 135, en 150 cm werkbreedte
met een verzamelbak van respectievelijk
1.000, 1.100 en 1.200 liter. Met de GHD kun
je maaien, verticuteren en opnemen in
één werkgang. De bak is op een hoogte van
180 cm hydraulisch leeg te maken.
De Koro is een bekende machine voor sportvelden renovatie en restauratie. Nieuw is de
Field Top Maker 120 in verticuteer uitvoering
met een opvangbak. Zo kun je op kleine
oppervlakten zoals een green of tee het materiaal direct opvangen zonder met een extra

machine naast de trekker te rijden, volgens
Pols Zuidland. De opvangbak is hydraulisch
hoog kippend. De Koro Recycling Dresser is
verbeterd door een voorsnijtechniek en is nu
verkrijgbaar met een hydraulisch opklapbare
steenzeef installatie.
Pols Zuidland toont machines van het Franse
merk Rota Dairon. Dit zijn omkeerfrezen,
zaaimachines en verticuteermachines. De
frees draait over top en heeft speciale messen
met een spijlenrek zodat stenen, gras in de
toplaag word ondergewerkt. Dit geeft een
schone toplaag voor inzaaien. Er zijn machines
van 75 tot 400 cm breed. De rotor is beschermd
door een slipkoppeling. De inzaaimachines
zijn van een 60 cm brede hand bediend model
tot een driepunts van 2 meter zaaibreedte. De
verticuteermachines hebben een snelwisselsysteem voor de messen en zijn van er van
130 en 180 cm werkbreedte.
Eliet introduceert een professionele kantensnijder met 5 pk Honda GX motor. Deze
machine is samen met gemeenten en werkvoorzieningschappen ontwikkeld. Daarbij is
vooral gelet op veiligheid, kwaliteit, gebruikscomfort, kracht, stabiliteit, en snijdiepte.
De Eliet prof kantensnijder kost ongeveer
1.050 euro excl. BTW en is te zien bij O. de
Leeuw Groentechniek, uit Hattem.

Eliet prof kantensnijder
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Beregenen
Aquaco introduceert de nieuwste beregeningscomputer van Weathermatic, de Smartline.
Met deze automaat kun je tuinen en sportvelden efficiënt en effectief beregenen. Uniek
aan deze beregeningscomputer is de mogelijke
koppeling met een mini weerstation, waardoor de automaat reageert op de actuele
weersomstandigheden.
Na de succesvolle introductie van de Perrot
VP1 sproeier kon een opvolger niet uitblijven:
de VP2 sproeier. Er is een aantal uiterlijke
kenmerken veranderd en daarnaast zijn de
toepassingsmogelijkheden uitgebreider.
De Perrot VP2 is de ideale sproeier om langs
de rand van het veld te plaatsen, volgens
leverancier Perrot uit Ede.
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Sloot- en bermonderhoud
Power RM 1200

Bij het onderhoud van sloten en bermen
komen al jaren de klepelmaaier en een
hydraulische arm om de hoek kijken.
Echte nieuwe technieken zijn niet zo snel
te verwachten. Wel komen er steeds nieuwe
modellen.
Deze van origine Franse Noremat armklepelmaaiers gaat Votex in Nederland onder de
naam Votex verkopen. De professionele machines hebben een reikwijdte variërend van 4,2
tot 8,2 m. Alle machines kunnen in de 3-puntshefinrichting of vast aan de achteras gemonteerd geleverd worden. Bijna alle modellen
beschikken over een maaiarm die 90º of meer
draaibaar is. Het draaipunt ligt daarbij links
van het midden van de trekker voor stabiliteit.
Ook is hierdoor de belasting van de trekkerbanden gelijkmatiger wat leidt tot minder
slijtage. Voor alle machines geldt dat er zware
hydraulische componenten zijn gebruikt voor
de aandrijving en dat daarmee het hydraulisch vermogen aan de rotoras kan oplopen tot
78 pk. Er zijn verschillende aanbouwwerktuigen
leverbaar zoals klepelmaaiers, houtversnipperaars, bodemfrezen, cirkelzagen en heggenscharen. Voor de klepelmaaiers op de grotere
modellen is een mechanische bodemvolging
leverbaar. Voor aansturing van de arm en
maaier zijn verschillende systemen verkrijgbaar, variërend van bowdenkabel- tot elektrisch proportionele bediening. De armklepelmaaiers zijn leverbaar vanaf 12.100 euro.
Hoopman uit Aalten presenteert een afvalgrijper voor sloot en bermafval. Prijs 3.500
euro. Ook toont dit bedrijf een Holaras bermtaludhark met hydraulische zwadverstelling.
Makkelijk onder wisselende omstandigheden.

De Blitz 220
22]

Votex armklepelmaaier

Dit type, Eco 2000, kan in de driepunt en
in de front van een trekker maar ook aan
een maaiarm. Prijs is 7.550 euro.
De Blitz 220 schijven-frontmaaier is speciaal
voor het maaien in wegbermen, volgens
Hissink & Zonen uit Oeken. Deze Zwitserse
maaier van Sepp Knüsel is van lichtgewicht
staal en heeft een aanrijdbeveiliging. De werkbreedte is 220 cm en de maaier weegt 290 kg.
Prijs is 7.800 euro, standaard met aftakas en
vrijloop. Er zijn ook typen van 180 tot 300 cm
werkbreedte.
VanderKlugt Groentechniek uit Hellevoetsluis
introduceert de Rapid Swiss. Dit is een nieuwe
eenasser van Rapid voor erg steile hellingen
tot 45 graden. Sturen gaat met de stuurboom.
Het gewicht is laag gehouden door gebruik
te maken van een rijpomp en wielmotoren
in een gesloten hydraulisch systeem.
Er is dus geen cardanbak wat veel
gewicht bespaard. De aandrijving
van het werktuig is rechtstreeks vanaf de motor met een droge platenkoppeling ertussen. De Swiss is
hydrostatisch aangedreven en
wisselen van werktuigen kan zonder
gereedschap. De Rapid Swiss kost
8.950 euro excl. BTW
Heeft Bobcat al veel werktuigen
voor zijn schrankladers, op Papendal
toont het bedrijf een klepelmaaier
voor zwaar onderhoudswerk. Deze
kan overigens ook aan de compacte
rupsladers en de multifunctionele
Toolcat 5600. Er zijn twee typen:
de FC175 en de FC200 met een maaiTuin en Park Techniek • september 2005

breedte van respectievelijk 1,75 en 2 meter.
De FC175 weegt 690 kilo, terwijl de bredere
FC200 iets zwaarder is met 701 kg. De maaiers
worden hydraulische aangedreven en zijn snel
aan te koppelen met het Bob-Tach snelwisselsysteem. Door zes scharnierpunten op zwenklagers volgt het koppelsysteem elk soort
terrein. Een steunrol aan de achterkant van
de maaier is zowel horizontaal als verticaal te
verstellen voor het terreinvolgendheid en de
maaihoogte. De gietijzeren klepels zijn langs
een spiraal op de as opgesteld. De klepelas
wordt aangedreven door een drievoudig riemsysteem dat toegankelijk is via het transmissiedeksel en heeft een mulch-deksel aan de
achterkant van het frame, boven de rol.

Dabekausen uit Echt presenteert een nieuw
werktuig voor hydraulische armen, de Power
RM 1200. Dit is een soort maaidek van 1,2
meter breed met drie dubbele messen waarmee je zowel kunt maaien als hagen knippen
zoals beuk, els en laurier. Gewerkt wordt aan
een 1,5 meter brede versie. Voordeel is dat de
maaier een strak knipbeeld achter laat zonder
de takken te rafelen, dit in tegenstelling tot
een klepelrotor. Door de mulchwerking en de
dubbele messen wordt het geknipte materiaal
tevens verkleind. Door het hoge toerental
wordt het gesnoeide materiaal terug de heg
ingeblazen. De opruimwerkzaamheden
worden zo tot een minimum beperkt. Onder
aan het werktuig zitten loopwieltjes zodat de

Easygrip papiergrijper

Bobcat klepelmaaier

machine op de rand van de weg kan lopen en
zo ook de onderste takken meeneemt zonder
de unit te beschadigen. De aandrijving is via
een hydromotor in combinatie met een Vsnaar aandrijving. Benodigd hydrauliek is 40
l/min bij 180 bar. De maximale knipcapaciteit
is 2,5 cm diameter. Het aanbouwwerktuig
weegt 115 kg en kost 3.595 euro excl. BTW.
Zwerfvuil
Je hebt het liever niet, maar het is er toch:
zwerfvuil. En dit moet ook opgeruimd worden. Van blikjes, papier tot injectienaalden.
Handige hulpmiddelen zijn dan welkom.
Heigo uit Elst levert een compleet pakket:
van bezem, vuilniszak, papierpakker, handschoenen, signaal T-shirts, UV-veiligheidsbrillen tot Flora zwerfvuiltrolley. Comfortabel
zijn de professionele Easygrip papierpakkers
met pistoolhandgreep. Deze zijn licht van
gewicht en hebben een onderhoudsvrije grijpmechanisme. Er zijn diverse soorten, met
kunststof halfronde grijper, metalen handgreep of easygrip lichtmetalen papierpakker
met rubber non-slip grip. Er zijn steellengten
tot 180 cm lengte. De prijs varieert van 30 tot
50 euro. De nieuwe Flora zwerfvuiltrolley
is ontwikkeld voor de professional die in
stedelijk gebied grotere oppervlakken moet
opruimen. Zo is er voldoende ruimte om een
vuilgrijper en extra vuilniszakken mee te
nemen, is de greep verstelbaar en heeft de bak
luchtbanden. De aluminium Flora II weegt
14 kg en kost 240 euro.
Veel maaiwerk met een bosmaaier langs
obstakels? Kramp Tuin en Park uit Tolbert
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heeft nu universele, opklapbare afstandshouders voor bosmaaiers. Je kan hem dus eenmalig monteren en opklappen wanneer je hem
niet nodig hebt. Ze zijn er voor stelen van 22
tot 35 mm dikte en kosten 83 tot 99 euro excl.
BTW. Ook toont Kramp een veiligheidsmes
voor bosmaaiers vanaf 24 cm3. Dit mes met
gaten is geschikt voor gewas tot 2 cm diameter
en slingert geen losliggend materiaal weg.
Bovendien heeft het een lage luchtweerstand
en blijft de motor gemakkelijk op toeren, volgens de leverancier. De messen hebben 40 tanden en zijn leverbaar met een asgat van 20 en
25,4 mm. Prijs is 51 euro excl. BTW. Ook levert
Kramp voor deze messen een slijpinrichting.

Universele afstandshouder
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Bomen en struiken

Dutch Dragon Velkop

Vandaele TV 14-22D

Pols Zuidland introduceert een zware TS houtversnipperaar, de TS 643Z, die het brede programma van TS naar boven afrondt. Met een
hakschijf van 120 cm en een walsbreedte van
43 cm is de TS 643Z geschikt voor hout tot 42
cm doorsnede. De laadkraan is speciaal voor
deze versnippaar ontwikkeld en zit compact
bovenop de machine. Leverbaar is o.a. een
transportas en dieselmotoren voor eigen aandrijving. Ook deze TS heeft twee hydraulisch

aangedreven walsen die het materiaal naar
de hakschijf met twee nastelbare snijmessen
brengen. Standaard is een 360° draaibare uitwerppijp, regelbare invoersnelheid, eigen olieverzorging en een veiligheidssysteem. Prijs is
vanaf 35.400 euro.
Van Bemmel uit IJsselstein lanceert de nieuwe
Vandaele TV houtversnipperaars. Er zijn drie
modellen voor hout van 12 tot 22 cm. De twee
kleinste hebben een stille Lombardini dieselmotor van 45 pk en 49 pk. Prijs is vanaf 25.300
euro. De grootste, de TV 22-32 is leverbaar als
driepuntsmachine, op wielstel of met Hatz
motor. Van Bemmel toont ook de Jenz HEM
360Z versnipperaar met hakrotor. Deze sluit
aan op het Vandaele programma. Deze ‘kleine’
Jenz is voor hout tot 36 cm diameter en heeft
een invoerbreedte van 79 cm. De machine is

leverbaar in driepuntsuitvoering en op wielstel
met een zijdelingse invoertafel, en is geschikt
voor kraaninvoer. Prijs is vanaf 65.000 euro.
De zware Foresteri drumhakselaar bij Stoevelaar Stegeren is nu ook leverbaar met een 13
of een 16 kuubs hoogkiep installatie. Met 316
cm vrije kiephoogte kun je ook tijdens het
werk de hoogkiep installatie legen. De hakselaar kan hout aan tot 45 cm diameter en heeft
een capaciteit van 130 tot 165 kuub per uur.
Het onderstel is hydraulisch aangedreven met
grote aandrijfmotoren. Opties zijn onder andere
een achteruitrijcamera, elektronische weeginrichting, enkelas/tandemas en andere
invoerkraan. Prijs is vanaf 180.000 euro.
Nieuw op de markt zijn de zware Woodsman
trommelhakselaars. Ufkes Greentec uit Grou
heeft inmiddels Europees’ eerste Woodsman
met invoerketting verkocht aan Kemp Landschapsonderhoud in Schalkwijk. Dit is type
18xx met een 250 pk DPS motor en een invoeropening van 46 x 96 cm, dus voor stammen
tot 46 cm diameter. Prijs is 85.000 euro.
Standaard is het ABF no-stresssysteem;
optie is radiografische afstandbediening.

Foresteri drumhakselaar met hoogkiep

Woodsman

Dutch Dragon Splittingknife

TS643 houtversnipperaar

Het openbaar groen oppervlak in Nederland groeit. Maar boompjes worden groot
en als die dan omgezaagd worden moet
het wel opgeruimd worden. Ook de
stobben. De groei zie je ook terug op de
beurs met veel nieuwe versnipperaars
en stobbenfrezen.

24]
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De Dutch Dragon Velkop is door Wellink uit
Groenlo ontwikkeld om op een veilige manier
bomen en struiken te vellen, snoeien en te
verzamelen. De velkop kan zachte takken tot
30 cm diameter doorknippen, bij hard hout
tot circa 23 cm. Montage is aan een rups of
mobiele kraan vanaf 14 ton. De prijs is 29.200
euro inclusief bediening en snelwisseldeel.
Daarnaast toont Welling ook de velkop van
Pentin Paja. Deze kan aan een minikraan
vanaf 7 ton of aan een maaiarm die aan een
voertuig of trekker is gemonteerd.
Voor hele dikke boomstammen is er de Dutch
Dragon Splittingknife SK 950 vanaf ca. 12 ton.
Deze kan aan een mobiele wiel of rupskraan.
De splittingknife splijt elke boomstam of stobbe
om het geschikt te maken voor invoer in een versnipperaar of shredder. Inclusief cilinder, giekstoel en snelwisseldeel kost hij 10.260 euro. Er
komt nog een lichtere versie voor ca. 7.000 euro.
Een andere nieuwe machine bij Wellink is de
Dutch Dragon 121-300 Chipbox met nieuwe
Cranab FC 45 laadkraan. Hiermee is snel en
vooral veilig te werken langs openbare wegen.
De getrokken combinatie is trekker aangedre-

ven en bestaat uit een Heizohack trommelhakselaar met zeefunit. De invoerdiameter is
maximaal 30 cm. De 12,5 m3 kipbunker met
stalen bovenraam heeft een kiphoogte 285 cm
en kiept zijdelings.
Nieuw bij Hissink & Zonen uit Oeken is de
Deense NHS 720 versnipperaar. Dit getrokken
model heeft een motor van 48 pk en is standaard uitgevoerd met een verticale invoerwalsen, een hakselschijf met vier messen en een
No-Stress systeem. Er zijn verschillende opties
mogelijk zoals een invoerwals, externe of
eigen hydrauliek, zijinvoer, onderstel met 320
graden draaibaar. Een 720 IDR op onderstel is
er vanaf 22.100 euro.
OBMtec uit Buitenpost presenteert een kleinere variant Wood Hog, de Baby Wood Hog
2600. De capaciteit is ongeveer 12 ton groenafval en licht sloophout per uur. Leverbaar
zijn motoren tot 185 kW (250 pk). Ook deze
Wood Hog heeft IQAN machinemanagementsysteem dat zorgt voor een optimale productie en motorbenutting door het automatisch
regelen van de invoersnelheid, hydraulische
drukken en invoerrol posities. De Baby Wood
Hog weegt 11 ton en is te koop voor circa
150.000 euro. Optioneel zijn een koprolmagneet, opklapbare afvoerband en
verschillende zeefconfiguraties.

NHS 720

Stobbenfrezen
Wim van Breda uit Geldermalsen gaat de
Fermex aftakasaangedreven stobbenfrezen
in Nederland verkopen. De freeswielen zijn
proportioneel instelbaar en daardoor geschikt
voor alle houtsoorten. Er zijn drie typen.
De SC-550H voor trekkers vanaf 47 pk kan tot
50 cm onder het maaiveld frezen en heeft een
bereik van 160 cm. De SC-710 vereist een trekker van 67 tot 88 pk. Via een trekboom kan de
frees zich ten opzichte van de trekker een
meter verplaatsen. Prijs van de SC-710 is 31.500
euro. De SC-800H heeft een wieldiameter van
80 cm, zwenkbereik van 3,8 m en een diepgang van ruim 2 meter. Hiervoor is een trekker
van 120 pk nodig met 1.000 toeren aftakas.
De motoraangedreven stobbenfrezen van
Fermex verkoopt Vermeer Holland. Nieuw
model is de SCT650 met een 65 pk motor.
Deze is 89 cm breed. Afstandsbediening is
standaard.
OBMtec uit Buitenpost introduceert twee
nieuwe Morbark stobbenfrezen, de D 52 SP
en de G 52 SP. Deze stobbenfrezen zijn ontwor-

Morbark 2600 Baby Wood Hog

Jo-Beau M500/24S

Jo-Beau heeft nu ook een zelfrijdende trommelhakker: de M500/24S met een 24 pk tweecilinder Honda benzinemotor. Deze compacte
houtversnipperaar met een transportbreedte
van 70 cm verwerkt hout tot 12 cm. De trommel en ook de invoertrechter is 50 cm breed.
Hierdoor kun je grote bossen fijn materiaal
eenvoudig verwerken. Hij is voor 12.610 euro
excl. BTW te koop bij VanderKlugt Groentechniek uit Hellvoetsluis. Ook heeft VDK Groentechniek een nieuwe GreenMech versnipperaar, de SafeTrac 15-23. Deze heeft een
diagonaal telescopisch uitschuifbare rupsonderstel en de smalle transportbreedte van
72 tot 162 cm. Hierdoor kan de machine langs
taluds rijden met een hoek van 35 graden.
Prijs is 33.500 euro excl. BTW.
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Fermex aftakasstobbenfrezen
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TS Gardenline

Reiniging

Morbark 52 SP stobbenfrees
Verti-Air kunstgrasreiniger

pen om sneller de stronk te frezen volgens de
fabrikant. De Morbark stobbenfrezen hebben
een laag zwaartepunt door het stationaire
motorontwerp en daardoor een goede stabiliteit. Standaard is een radiografische afstandsbediening waardoor je goed zicht op het
freeswiel kunt hebben. De optionele dubbele
montering kan gemakkelijk worden verwijderd zonder gereedschap, waardoor de stobbenfrees door een standaard hek van 90 cm
past. Prijs is circa 25.000 euro.
Van de TS Gardenline zijn er naast kleine versnipperaars nu ook vier kleine stobbenfrezen.
Door de transportbreedte van slechts 80 cm
kunnen ze door elke tuindeur. De modellen
uit de SF 450 serie hebben een freeswiel van
45 cm. Opvallend is de freesarm die draaibaar
en telescopeerbaar is. Standaard is elektrische
joystick bediening. De SF450 serie bestaat uit
een 25 pk benzinemodel, dieselmodellen van
22 en 37 pk en een type voor gebruik achter
compacttrekkers. Voor de diesel en benzinemodellen kan je kiezen uit driewielaandrijving
of een rupsonderstel. De groene frezen zijn
te koop bij Pols Zuidland vanaf 13.650 euro.

Seppi Fresaceppi wortelfrees
26]

Ook een stobbenfrees maar dan voor montage
aan een mobiele of rupskraan, staat bij Wellink
Machinetechniek uit Groenlo. Door de
verstelbare Linde hydromotor is deze stobbenfrees op vele kranen toepasbaar. Met de als
optie leverbare draaikrans kan de stobbenfrees
360 graden roteren. De machinist kan over
een heg, muur of ander obstakel werken in
de door de door hem gekozen richting. De DD
SG 850 stobbenfrees kost, exclusief aansluiten
waaronder slangen tussen stobbenfrees en
basismachine, inclusief snelwisseldeel 12.640
euro. Meerprijs voor rotator is 2.280 euro.
Voor het verwijderen van wortelstokken in
perken introduceert Hissink Oeken de Fresaceppi 60 van Seppi M. Deze wortelfrees voor
de driepunt van minimaal een 80 pk trekker
freest tot 16 cm diep en maakt de grond plantklaar. De werkbreedte is 60 cm. De machine
weegt 688 kg en kost 12.575 euro.
Zagen
Een wereldprimeur is de Zenoah Komatsu
GZ 4000 motorzaag bij O. de Leeuw Groentechniek Hattem. Deze heeft de Strato-Charged
tweetaktmotor die Zenoah al op de bosmaaiers
heeft zitten. De motor heeft een getrapt spoelsysteem die al voldoet aan de strenge emissieeisen van 2008. Het reduceert de schadelijke
uitstoot met 70% en het brandstofverbruik
met 30%. De Zenoah GZ 4000 motorzaag gaat
ongeveer 420 euro excl. BTW kosten.
Een eenvoudige instructie via foto’s voor het
vijlen van een ketting van een motorzaag, ze
zijn verkrijgbaar bij Fiedeldij Dop & Tuinte
uit Wolfheze. Deze kettingvijlcontrolebladen
zijn door studenten Communicatieve Wetenschap van de universiteit Twente onderzocht
op praktische bruikbaarheid. Resultaat: zeer
goed. De foto's geven duidelijk aan of er goed
of fout gevijld is, volgens de studenten. Er zijn
van diverse merken en typen motorzagen bladen die 4,50 euro per stuk kosten. Voor cursisten van Fiedeldij Dop & Tuinte zijn de bladen
gratis op Papendal op te halen.
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De Silky Hayate stokzaag is nu steviger en sterker uitgevoerd, laat leverancier Heigo uit Elst
weten. Zo zijn het zaagblad en de stokken
dikker en zorgt de verbeterde ergonomische
rubberantislipgreep voor het juiste comfort.
Het zaagblad is conisch van vorm en heeft de
speciale Mirai Me vertanding die een zuivere
zaagsnede geeft. Snoeien kan tot 7,5 m hoog.
Een stokzaag Hayate van 3,80 meter kost
209,70 euro en een 6,10 meter lange kost
293,60 euro excl. BTW.

Zenoah Komatsu GZ 4000

Controlebladen ’Kettin
gvijl’

Het grootste werk bij reiniging is het
onkruid op de verharde weg onder de
duim te houden. Met selectief spuiten en
branden gaat dit goed, zeker met de nieuwe Weed-It sensor. Tegenwoordig is ook
het schoon houden van een kunstgrasveld
hot item.
De ontwikkeling in kunstgrasvelden is snel
gegaan en daarmee de interesse ook.
Splinternieuwe machines lanceert Perfors uit
Voorhout/Purmerend op de Redexim stand
onder naam Verti-Art. De Verti-Air en de
Verti-Top kunstgrasreinigers zijn ontwikkeld
door Redexim en een ervaren persoon op het
gebied van kunstgrasvelden. Verti-Air is een
dieptereiniger voor kunstgras. De machine
borstelt het rubber infill materiaal in zijn
geheel uit de mat. Een combinatie van een
over- en onderdruk luchtondersteuning
zorgt er vervolgens voor dat het rubber geheel
gereinigd weer terugvalt in het kunstgras.
Het verwijderde grove vuil komt terecht in
een vergaarbak, terwijl het fijne vuil achterblijft in filters. De Verti-Air heeft een werkbreedte van 160 cm en weegt 550 kg. Nodig is
een trekker van minimaal 35 pk met 700 kg

Zenoah Komatsu EBZ 8000

hefvermogen en een dubbelwerkend ventiel.
Gemiddeld genomen kan een sportveld in vier
uur geheel gereinigd zijn, uiteraard afhankelijk van de aangetroffen omstandigheden.
De Verti-Top is een reinigingsmachine voor
het reguliere/regelmatige onderhoud.
De machine borstelt het vuil en een klein
beetje infill materiaal van het kunstgrasveld
omhoog, waarna een zeef voorzien van schudmechanisme ervoor zorgt dat het rubberinstrooimateriaal terugvalt op het veld.
Het (grovere) vuil loopt over de zeef en komt
terecht in een vergaarbak die eenvoudig
geleegd kan worden. Het teruggevallen rubber wordt weer ingeborsteld in het kunstgras.
De werkbreedte is 150 cm en het gewicht 340
kg. Hiervoor is minimaal een 25 pk trekker
met 450 kg hefvermogen vereist.
Ook toont Perfors een Vert-Brush roterende
borstel en Verti-Broom frame met bezems
voor het nabewerken en inwerken van het
rubber in het kunstgras.
Van Trilo zijn er weer een nieuwe geluidsarme zuigunits voor blad, gras en zwerfvuil.
De nieuwste is de SU 60 met een 18 pk Honda
motor en een grote waaier van 60 cm diameter. De zuigslang van 20 of 25 cm is 5 m lang
en kun je mooi aan de zijkant opbergen.
Er zijn twee hoofduitvoeringen: met een snelverkeer onderstel of aftakasaandreven. Met
wielstel kost de SU60 circa 6.470 euro en in
aftakasuitvoering 5.600 euro excl. BTW.
Ook presenteert Trilo een getrokken SG100
zuigunit met 1 kuub opvangbak (zie pagina 56).
Van Zenoah Komatsu staat de EBZ 8000 rugbladblazer bij O. de Leeuw Groentechniek.
De meest krachtige ter wereld, volgens de leverancier. Uniek is de Strato-Charged motor die
de schadelijke uitstoot met 70% en het brandstofverbruik met 30% reduceert ten opzichte
van normale tweetakt. Prijs is ongeveer 590
euro excl. BTW.

Onkruid
Hoaf Infrared Technology uit
Oldenzaal presenteert een kleine handzame onkruidbrander voor plekken waar
een rijdende machine niet bij kan. De Hoaf
InfraHit 11 heeft een groot loopwiel voor een
15 cm smalle brander. Het vermogen is trapTuin en Park Techniek • september 2005

Trilo zuigunit SU60

Verti-Top

loos instelbaar en daardoor aan te passen
aan de hoeveelheid onkruid. De duwboom is in hoogte verstelbaar en de
straler wordt ontstoken met een
batterijontsteker. De brander
weegt 11 kg en kost bruto 598
euro. Leverbaar is een gasfleswagen van 26 liter en een
rugzakgasfles van 5 kg.

Hoaf InfraHit 11
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Beamer met Weed-It

Er zijn nu ook professionele onkruidschoffels
van Ideal op de stand van Heigo uit Elst. Deze
schoffels, model Westland, worden met de
hand gesmeed. Hierdoor ontstaat een vorm die
over de totale lengte van het blad spits is waardoor de schoffel in het werk langer scherp blijft.
Model Westland van 18 cm breed kost 11,20
euro, er zijn ook 16 en 20 cm brede modellen.

Dosatron op Weed-It

Kamps de Wild uit Zevenaar introduceert een
speciale werktuigdrager om de selectieve WeedIt onkruidspuit op te bouwen, de Beamer. Dit is
een spoorvolgend knikgestuurde werktuigdrager
die met een B&S Daihatsu drieclinder dieselmotor van 26,5 pk leverbaar is. Op de 1,0 meter
brede machine zit een 140 liter grote watertank.
Hij is vierwielaangedreven en de rijsnelheid is
24 km/h. Volgens loonbedrijf Jager uit Tweede

Exloërmond die inmiddels de eerste heeft
gekocht, is het een ideale wendbare combinatie
voor onkruidspuiten op bijvoorbeeld begraafplaatsen. Leverbaar is het Dosatron middeleninjectiesysteem voor 700 euro. Hierdoor heb je
alleen schoonwater mee en apart Roundup. Zo
kun je altijd met de juiste dosering spuiten en
heb je nooit teveel spuitmiddel over. De dosering
aanpassen, van 0,8 tot 5,5%, gaat gemakkelijk
via een draaiknop. Een Beamer met 20 pk Honda
benzinemotor, tweewielaandrijving en 100 cm
Weed-It kost 29.475 euro. De dieseluitvoering
met 4WD is ongeveer 4.000 euro duurder.
Primeur bij Kamps de Wild is een betere WeedIt Sensor. Deze nieuwe intelligente sensoren
zijn 50% zuiniger dan bestaande machines,
volgens de leverancier. De nieuwe sensor stuurt
vijf spuitdoppen individueel aan die slechts
8 cm breed spuiten. Hierdoor kan ook een klein
onkruidje worden herkend. De vorige Weed-It
sensoren spoten 20 cm breed. De sensoren
‘kijken’ ook 10-15 cm buiten de machine, zodat
je met schuin geplaatste zijdoppen buiten de
machinebreedte kunt spuiten.

Processie en strand
Het verwijderen en afvoeren van de eikenprocessierups is lastig. Een stortlocatie mag
nu acht jaar niet worden beroerd. Hoaf heeft
hiervoor een oplossing, namelijk de Parasitic
HIT. De Parasitic HIT zuigt rupsen en restanten
op en verwerkt deze direct tot een onschadelijk restproduct dat als normaal bedrijfsafval
verwerkt wordt. Uit onderzoek is gebleken dat
er geen schadelijke brandharen achterblijven
die tot irritatie leiden. De Parasitic HIT is een
compacte autonome unit gebouwd op een
aanhanger voor achter een auto.
Alhoewel het niet echt een geweldige zomer is
geweest, zullen de zeestranden toch gereinigd
moeten worden. Primeur is de drie meter brede
strandreiniger van Vredo uit Dodewaard.
Voorop een grote Vredo VT3936 werktuigdrager
is een strandreiniger gebouwd die het afval van
de vloedlijn opraapt (met ca. 11 km/h) of uit het
rulle zand (met ca. 7 km/h) zeeft. Door een
vibrerende transportband valt het zand terug.
Het afval dat achterblijft wordt met een luchtpomp in de 25 m3 container geblazen. Hiervoor
is een 25 tons Leebur haakarm containersysteem
achterop de Vredo geplaatst. De machine is
bovendien inzetbaar bij olieverontreiniging.
Ook bij Gebr. Bonenkamp uit IJsselstein staat
een nieuwe strandreinigingsmachine, en wel
de BeachTech STR2800. Alleen de werkbreedte
is hetzelfde als van zijn grotere broer de
STR300, namelijk 250 cm. De getrokken
machine heeft een werkdiepte van 30 cm, vuilverzamelbak van 2.8 m3 en een capaciteit van
ca. 30.000 m3/uur. Prijs is vanaf 59.500 euro.

Grondverzet en transport
Minigravers, kleine wielladers, grafdelvers, transportertjes; allemaal handige
machines die veel handwerk besparen.
Wel graafwerk maar te weinig om een minigraver te kopen? Dan is een aanbouw graafarm voor in de driepunt van een trekker misschien wel wat. Farmstore uit Bleskensgraaf
introduceert de graafarmen van Cochet. Deze
zijn voor trekkers van 50 tot 100 pk. Je kunt er
van 220 tot 320 cm diep mee graven en 185 tot
290 cm hoog mee laden. De opbreekkracht
varieert van 2.000 tot 4.000 kg. De machines
hebben een eigen hydraulisch systeem met
een hydraulische pomp van 20 tot 40 l/min.
De kleinste weegt 400 kg en kost 7.950 euro,
de grootste weegt 900 kg en kost 21.880 euro.
Opties zijn een mechanische side-shift, verticale vergrendeling en afstandsbediening.

Cochet graafarm

Geen Boki grafdelvers dit jaar op de Pols
Zuidland stand, maar grafdelvers van Lanz en
Schmelzer. De nieuwe Robo ASL grafdelf-

Boki Popeye grafdelfmachine

machines van Schmelzer met servo besturing
via twee joysticks is een compacte grafdelfmachine met een viercilinder Kubota dieselmotor. Door de wendbare driewielige
uitvoering en de verstelbare spoorbreedte is
de Robo inzetbaar tot op paden van maar 80
cm breed. Prijs is 52.600 euro. De nieuwe Lanz
FB3000 is een grafdelfmachine in het hogere
segment, prijs vanaf 88.650 euro. Voor meer
informatie zie pagina 56.
De Boki grafdelvers staan nu bij VanderKlugt
Groentechniek uit Hellevoetsluis. Nieuw is de
‘Popeye’ uitvoering op de typen 4551 en 6551.
Rijden en graven zonder afgestempeld te zijn
met een volle bak grond is nu op een veilige
manier ook mogelijk met deze modellen.
Verder zijn er zeer korte eendelige poten te
monteren om in het pad af te kunnen stempelen en te graven of stenen te lichten.
Bij Nannings van Loen uit Amersfoort staan

verbeterde Hansa grafdelfmachines. Zo is bij
model APZ531H de Iveco motor vervangen
door een Daimler Chrysler Turbo VM motor
met Eur.norm 3.
JCB heeft nieuwe minigravers, type 8014, 8016
en 8018, in de 1.500 kg klasse. De gravers hebben onder andere een kantelbare cabine, een
buisvormige giek waarin de hydraulisch slangen zitten en een gietijzeren bovenwagen.
Dealer E.L.M. Bleiswijk leverde onlangs twee
stuks 8018 af aan hoveniers, te weten Van der
Lely uit Wassenaar Remmelzwaal van der Plas
uit Katwijk.
Transporters
Met een quad de weg op? Het mag eigenlijk
niet. Yamaha Motor Nederland uit SchipholRijk introduceert als eerste een door het RDW
gehomologeerde All Terrein Vehicle in Nederland, de Raptor 350. Deze ATV met kenteken

Vredo Strandreiniger
Parasitic HIT
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Schmelzer en Lanz grafdelvers

JCB 8018
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Grillo transporter

motor is het nuttig laadvermogen verhoogd
naar 1.200 kg. Het FIC-systeem zorgt voor een
zeer goed bodemcontact waardoor de machine ook in ruw terrein zijn weg goed vindt.
Het laadbakje is standaard driezijdig kipbaar.
Sinds januari is VDK Groentechniek uit
Hellevoetsluis de officiële importeur van
Muck-Truck motorkruiwagens in Nederland.
Onlangs is het model verder ontwikkeld met
onder andere verlengde stuurboom, aparte
remhendel-/dodemansknop, verlengde wielbasis en verzwaard frame. Handig is het
nieuw oprijplatform wat 745 kost excl. BTW.
Drost Rhenen presenteert de houtversnipperwagen UK 2,8/3,5 HSW. Basis is de UK aanhanger waarop een opbouw van 130 of 150 cm
komt. Keuze is tussen mechanisch of hydraulische remmen. Standaard is een middenaftakas onder de wagen, verlichting, gazonbanden,
achtertrekhaak met 12 V en een bovenscharnierend achterluik. De opbouw is eenvoudig
te demonteren, waardoor je de wagen ook als
standaard driezijdige kipper kunt gebruiken.
Compleet gemonteerd afgeleverd is de wagen
er vanaf 8.200 euro.
Van Grillo staat er een nieuwe transporter,
de PK1000. Er is keuze uit drie dieselmotoren,
een Lombardini viercilinder van 37 pk of
tweecilinder van 20 pk of een Kubota driecilinder van 28 pk. De vierwielaangedreven
wagen heeft acht versnelling vooruit en twee
achteruit. Maximum rijsnelheid is 40 km/h.
In de driezijdige kipbak kan 1.500 kg.
De transporter zelf weegt 1.350 kg. Optie is
een achteraftakas.

heeft een 348 cc viertakt motor, schijfremmen
rondom en zes versnellingen vooruit en een
achteruit. Ga je de weg op dan moet je wel
een helm op en over een categorie B rijbewijs
beschikken. Wel blijft een ATV ontwikkeld
voor het terrein, laat Yamaha weten.
VanderKlugt Groentechniek, Hellevoetsluis
presenteert een kleine Schmitz transporter.
De 1602 heeft een 20 pk Honda benzinemotor
en hydrostatische rijaandrijving voor 0-20
km/h. De laadbak is 160x100 cm groot met
een laadvermogen van 900 kilo. De prijs voor
de 1602 is 12.360 euro excl. BTW. Optie is een
draaibare kipbak op een draaikrans, overigens
voor alle typen leverbaar. Ideaal voor begraafplaatsen om de grond weer terug te kippen in
het graf, terwijl de transporter op het pad kan
blijven staan. Meerprijs voor de kipbak met
draaikrans is 1.590,- excl. BTW. Voor de
Schmitz transporters 1803/4 en de 2204 is nu
een geveerde vooras leverbaar voor 760 euro.
De Micro-Trac van Drost Rhenen is nu ook te
voorzien van hoogkipper, afzetsysteem en
draaiplateau. Door een nieuwe Yanmar diesel-

Shoveltjes
Collé Sittard presenteert wielladers van
Kramer. Bijzonder op de knikgestuurde minilader uit de 80 serie is een optionele telescoopgiek. Er zijn 6 typen in de 80 serie met motorvermogens van 37 tot 126 pk. De uitstorthoogte
is maximaal 290 cm. Type 580 met een eigen
gewicht van 5.300 kg en 51 kW motor kost
ongeveer 47.000 euro. De 50er serie is sinds
een half jaar te koop en is een prijsgunstig
alternatief voor de 80er serie. De 50er serie
heeft een eenvoudigere uitrusting maar doet
qua prestatie niet onder voor de 80er serie.
Weidemann toont een nieuwe compacte
wiellader, de 1350 CX50. Deze machine met
een eigen gewicht van 2,2 ton heeft een 45 pk
4-cilinder dieselmotor van Perkins. Standaard
is een hydraulische snelwissel, elektrisch
inschakelbare sperdifferentieel, hydraulische
snelgang, neerklapbare rolbeugel.
Bobcat lanceert haar kleinste compacte rupslader, de T140. De machine met rubberrupsbanden is met bak slechts 142 cm breed,
200 cm hoog en weegt 2.920 kg. De giekarmen

Schmitz 1602 met draaikrans
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Veiligheidskleding
Veel aandacht is er vaak
voor nieuwe machines.
Deze moeten voldoen aan
allerlei veiligheidseisen.
Maar net zo belangrijk is
de kleding. Dit geldt vooral
voor werken met de bosmaaier en motorkettingzaag.

Oprijplaat voor Muck-Trcuk

Micro-Trac hoogkipper

met radiaal hefpad hebben een nominale
werkcapaciteit van 658 kg en een kiplast
van 1.879 kg. Aandrijving is door een 34 kW
Kubota dieselmotor met directe injectie. Door
de compacte afmetingen kan de rupslader
gemakkelijk op een aanhanger door een
lichte wagen vervoerd worden.

Kramer wiellader

Groot nieuws bij Vledder uit
Huissen. Het bedrijf lanceert een
comfortabele SIP zaagbroek die
bescherming biedt volgens
Klasse II (24 m/s). Klasse II was
voorheen al wel beschikbaar, maar je kon er
haast niet in bewegen. De nieuwe 6.2
zaagbroeken van SIP Protection Klasse II zijn
wel comfortabel te dragen, ze hebben slechts
zes lagen veiligheidsinleg. Deze kleding
beschermt beter tegen gevaren van motorzagen en hebben misschien wel een hoger
draagcomfort dan andere merken met Klasse I
(20 m/s), volgens de leverancier. In ieder geval
betere bescherming, want nieuwe motorzagen halen tegenwoordig met gemak een
kettingsnelheid van boven de 20 m/s. De SIP
6.2-veiligheidsbroek type A, Klasse II, weegt
1.250 gram en kost 129 euro excl. BTW. Een
Amerikaans veiligheidsoverall kost 136 euro.
Ook introduceert Vledder de SIP Combi-overall
die helemaal op de Nederlandse behoeften en
eisen is aangepast. Met onder andere Klasse II
(RWS), dus er kan gezaagd worden met verhoogde zichtbaarheid. De prijs is 149 euro excl. BTW.
Heigo uit Elst toont zaagbroeken van Vaweco,
Klasse 1, type A. Deze broek heeft negen
beschermende lagen. De buitenstof bestaat uit
65% katoen en 35% polyester wat een prettig
draagcomfort geeft. Op sommige plekken zit
een ademende stretchstof. De broek kost bijna
100 euro, er is ook een Amerikaans model.
Ook presenteert Heigo een bosmaaierbroek
van Vaweco. Deze is tot halverwege het bovenbeen beschermd tegen opspattende vochtdeeltjes, vuil én slagen van de bosmaaier. Ook kan
je de bijgeleverde foam op de heup dragen. Dit
reduceert de hitte van de bosmaaier richting
lichaam. Door polyester/katoen is de broek erg
prettig te dragen, volgens Heigo. De bosmaaierbroek is voor 69 euro excl. BTW te koop.
Wellicht voor dit jaar te laat, maar Heigo introduceert veilige modieuze zomerkleding van
Vaweco met hoge zichtbaarheid. Er is een nieuwe collectie signaal T-shirts en polo shirts. Deze

SIP 6.2 zaagbroek Klasse II (links)

Vaweco zaagbroek

Vaweco bosmaaierbroek
Tuin en Park Techniek • september 2005

SIP Combi-overall

zijn vervaardigd van fluorescerende stof, met
toevoeging van opgestikt reflectiestrepen. De
Viloft stof, waarvan de T-shirts en poloshirts
gemaakt zijn, heeft vooruitstrevende kenmerken. Zo zorgt de stof ervoor, dat zweet snel
opgenomen en naar buiten afgestoten wordt.
Dit zogenoemde, ademende lichaamsvocht
reguleringssysteem is aangenaam voor de
gebruiker. De stof voelt zacht aan en is erg licht
van gewicht. Het T-shirt en polo-shirt zijn verkrijgbaar in oranje en geel (zie pagina 32). Het
T-shirt kost 28,40 euro en het polo-shirt 32,50
euro. Het polo-shirt is daarbij ook nog leverbaar in een twee kleuren combinaties (marine/oranje en marine/geel) voor 42,50 euro.
Handschoenen
Safety Green uit Groesbeek lanceert een primeur met de gelgevoerde werkhandschoenen.
Uit onderzoek blijkt dat deze goed de trillingen dempen van bijvoorbeeld een kettingzaag
en bosmaaier. Niet onbelangrijk gezien de in
de toekomst komende trillingsnormen. Wel
geeft Safety Green het advies om de handschoenen juist niet met een kettingzaag te
gebruiken. De trillingen worden zo goed opgevangen dat het gevoel met de machine verdwijnt. En dit is weer minder veilig. De leren
handschoenen kosten 60 euro.
Heigo uit Elst introduceert Keiler Fit handschoen. Deze zitten als een tweede huid omdat
ze gemaakt zijn van naturel hoogwaardig
geitennappaleer. Het nappaleer heeft een hoge
schuurbestendigheid. De Keiler Fit handschoenen hebben een elastische racingklittenbandsluiting aan de pols en de rug is gemaakt van
nylon Spandex voor een optimale aansluiting
aan de hand. Verder is de handschoen
versterkte waar hij extreem belast wordt.
Prijs is 6,90 euro excl.BTW
[31

Vaweco signaalkleding

Veiligheidsschoenen
Een primeur op het gebied van veiligheidsschoenen staat bij Heigo uit Elst. De nieuwe
Italiaanse Cofra schoenen hebben een kunststof veiligheidsneus in plaats van een stalen
neus en een kevlar veiligheidszool in plaats
van een stalen zoolplaat. Dit scheelt in
gewicht. De schoenen zijn gebaseerd op een
zeer slijtvaste Wave PU/TPU antislip loopzool.
Het lage Nordic model kost ongeveer 75 euro

en het hoge Baltic
model 82 euro excl.
BTW.
Ook presenteert
Heigo de nieuwe ontwikkeling van Gore
en Bata. Deze twee
bedrijven hebben een
veiligheidsschoen
gemaakt voor het
natte buitenwerk.
Gore heeft een nieuw
Goretex membraam
ontwikkeld die beter
ademt dan de voorgangers. De schoenen met kruipneus
zijn er vanaf 116,50
euro excl. BTW.
Divers veiligheid
Last van steeninslag tijdens maaiwerkzaamheden? Kramp Tuin & Park uit Tolbert levert
nu beenschermers die uw been van enkel
tot knie beschermen. Het scheenbeen wordt
beschermd door een polyethyleen schaal met
aan de binnenkant comfortabel materiaal.
De beschermer heeft verstelbare riemen,
snelsluiting en kost 16,55 euro excl. BTW.

Kramp beenbeschermers

Van Peltor presenteert Heigo de PTL gehoorkap. Dit Peltor Optime Pusch To Listen systeem betekent luisteren wanneer je wilt en
bescherming wanneer dat nodig is. De PTl is
er als steekbevestigingsmodel en als beugel
model en kost 56,80 euro excl. BTW •

…uit het juiste hout gesneden
Tot ziens op Demo-Dagen, Papendal
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