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nieuws

Bladblazer met 
elektrostart 
De hele wereld, inclusief stihl, duikt op accu-
gereedschappen, maar voor veel toepassingen 
kiezen professionele gebruikers nog steeds voor 
good old petrol of Aspen dan natuurlijk. De accu 

is weliswaar de toekomst, maar ook op het gebied 
van ontbrandingsmotoren zijn er nog steeds inno-
vaties op te tekenen, bijvoorbeeld een bladblazer 
met elektrostart. ik zou denken dat die er eigenlijk 
al lang wel zou zijn. Dat blijkt een vergissing. De 
lithium-ionaccu van de BR 450-bladblazer wordt 
daarom gebruikt om de blazer op te starten. Dat 

is handig omdat het tijd en moeite bespaart om 
iedere keer de rugblazer van je rug te halen. De 
machine kan overigens ook nog steeds met een 
koord gestart worden. 
Deze machine is genomineerd voor de Gouden 
Klavertje Vier-innovatieprijs.

Het gaat allemaal weer wat beter. 
Is dat straks te zien op de beurs?  
Tweede editie van GTH: een vruchtbare oogst 

Als redactie bezoeken wij jaarlijks in binnen- en buitenland minimaal tien beurzen.  Meestal ga je weer naar huis met het idee: leuk, veel mensen 

gezien, maar waar waren de innovaties? De tweede editie van Groen Techniek Holland belooft anders te worden. Als je alleen al de inzendingen voor 

de Gouden Klavertje Vier-innovatieprijs bekijkt, laat dat perfect zien hoe innovatief de groene industrie is.

Auteur: Hein van iersel 
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Het vakblad Boomzorg maakte vorig een over-
zicht van velkoppen die in nederland op de 
markt worden gebracht. Het blad kwam tot het 
onwaarschijnlijk aantal van dertig verschillende 
types. Collé Rental sales meent er met haar goed 
ontvangen Magni-verreiker nog iets aan toe te 

voegen. De roterende Magni-verreiker geeft uit-
zonderlijke prestaties op hoogte. De machine is 
uitermate geschikt voor flexibele werkzaamheden 
op hoogten waar veel op-en-neergaande bewegin-
gen plaatsvinden. Het zaagblad is 360° roteerbaar 
en zaagt takken met een maximale doorsnede 

van 350 mm. Voor de zaag is een klem bevestigd 
die de tak vastpakt. na het zagen kantelt de last 
naar beneden en wordt die veilig naar beneden 
gebracht.  

Verreiker met roterende velkop

Carbon Concept-
motorzaag
stihl zal op de beurs ook haar Carbon Concept-
motorzaag laten zien. De vraag is echter of je dit 
een innovatie mag noemen. natuurlijk zijn de 
specificaties van deze machine indrukwekkend, 
maar de machine is niet leverbaar. De Carbon 
Concept is zo´n 20 procent lichter dan de aller-
beste motorzaag die sTiHL vandaag aanbiedt. Het 
totale gewicht van de stihl-Carbon Concept met 
geleider en ketting is slechts 7,3 kg. in totaal dus 
2,1 kg minder dan de Ms 661 C-M, die met een 
totaalgewicht van 9,4 kg de huidige stihl-norm is 
van deze klasse.
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nieuws

Lindner Lintrac-tractor 
een Lindner is van oudsher een echte specialisten-
tractor, een machine voor fijnproevers, een machi-
ne die vooral uit de verf komt als het bijzonder 
moet zijn. Tot nu toe bood het Oostenrijkse bedrijf 
Lindner de Geotrac en de unitrac, een tractor en 
een transporter. Op GTH zal importeur Duport 
naast bovengenoemde machinelijnen een derde 
ijzer in het vuur leggen: de Lindner Lintrac. Deze 
Lintrac is voornamelijk ontwikkeld als antwoord op 
de komst van de reformtractoren. in nederland zijn 
deze cross-overs tussen een tractor en een utility 
vehicle niet al te populair, maar in de bergachtige 
Oostenrijkse condities is een reformvoertuig een 
serieuze optie voor een ook serieuze markt. 
Vier aftakastoerentallen is standaard en er zijn 
maximaal vijf dubbelwerkende hydraulische ven-
tielen mogelijk. De hefinrichting tilt maximaal 3400 
kg. De Lindner Lintrac 90 is door zijn lage zwaar-
tepunt uitermate geschikt voor het werk op hel-
lingen. Bovendien vervangt de Lindner Lintrac 90, 
met voorlader, door zijn wendbaarheid met gemak 
een minishovel. een frontaftakas en fronthef zijn 
optioneel.

een antiklotskruiwagen
in een gemiddelde kruiwagen past zo’n 130 liter 
water, maar probeer die maar eens te verplaatsen. 
in no-time is de helft uit de kruiwagen geklotst. 
Toch zijn er tal van omstandigheden denkbaar 
waarbij je snel en makkelijk een forse hoeveelheid 
water wilt verplaatsen, bijvoorbeeld bij het water 
geven van nieuwe aanplant of wanneer je door-
slijpwerk te verrichten hebt. Het bekende kruiwa-
genmerk Fort heeft nu de waterkruiwagen ontwik-
keld waarmee je 130 liter water kunt verplaatsen. 
Op de kruiwagen is verder plaats voor een pomp, 
zodat je het water er ook weer uit kunt halen. Op 
de website www.dewaterkruiwagen.nl staat een 
informatief filmpje dat de mogelijkheden van deze 
innovatie prima laat zien. 
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Het is een bekend probleem. Als fieldmanager wil 
je dat zowel engels raai als veldbeemd op de juiste 
diepte wordt weggelegd. Dat geeft het beste resul-
taat en zorgt voor de minste verspilling van duur 

graszaad. in de praktijk gebeurt dat echter niet 
omdat er bijna nooit de tijd of het geld is om twee 
keer door te zaaien: een keer met engels en een 
keer met veldbeemd. 

Op de nieuwste dubbele Vredo sport-serie zijn 
de zaaddoseringssystemen volledig van elkaar 
gescheiden met het DDs-systeem (Dual Dosage/
Depth system). Hiermee ontstaan er legio 
instelmogelijkheden om verschillende typen 
zaad(mengsels) onafhankelijk van elkaar in te 
stellen qua zaaihoeveelheid en zaaidiepte. Door 
het zaad niet samen, maar onafhankelijk van de 
engelsraaigrascomponent op de juiste diepte en in 
de juiste hoeveelheid in de zode te brengen, kiemt 
het veldbeemdgras vele malen sneller en neemt 
het aandeel flink toe.  
Begroeningsdeskundige Jan Krijnen van Limagrain 
Advanta: ‘Praktijkproeven op sportvelden in west-
Brabant met onze nieuwe zaadtechnologie leren 
dat de beste resultaten worden behaald met een 
75%-veldbeemdgrasmengsel in de ene bak en een 
75%-engelsraaigrasmengsel in de andere bak.

eindelijk een Vredo die twee soorten gras in één bewerking kan zaaien 

Accudoorslijper 
echt nieuw is deze machine al 
niet meer. Hij was vorig jaar al te 
bewonderen in neurenberg en 
dit jaar in Hardenberg. Dat doet 
weinig af aan het bijzondere van 
deze machine. iedere test die je 
in nederland of daarbuiten leest, 
is unaniem lovend over de kracht 
en het gemak van deze slijper. De 
facto is het misschien geen groene 
machine, maar iedere straatmaker, 
hovenier of gemeentelijke groen-
dienst heeft wel een slijper op 
het schap liggen. Deze machine is 
misschien wel het beste bewijs dat 
handgereedschappen met accu’s 
echt de toekomst zijn en dat het 
een kwestie van tijd is voordat we 
ophouden om met stinkende en 
herrie makende ontbrandingsmo-
toren op onze rug rond te lopen.

Deze machine is genomineerd voor de 
Gouden Klavertje Vier-innovatieprijs.

Deze machine is geno-
mineerd voor de Gouden 

Klavertje Vier-innovatieprijs.
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Frisian Motors is een bedrijf dat zich helemaal spe-
cialiseert in elektrische voertuigen. Dat resulteerde 

onder andere in deze minishovel, een elektrisch-
hydraulische minishovel waarmee je voor 3 euro 

per keer stroom kunt tanken en die toch 24 pk 
vermogen heeft.

Minishovel norbert FM-120



Het lage eigen gewicht van slechts 40kg en de 
extra grote wielen maken deze machine zeer 
wendbaar en licht te bedienen. Dankzij de nieuwe 
borstelkop, met 6 borstelelementen en snelwissel-
systeem, borstelt hij ruim buiten de wielen. Verder 
is de machine voorzien van trillingdempers en een 
reductiekit wat het comfort verder verhoogt. 

Voordelen van de Ariens onkruidborstelmachine 
ST622-Pro370 ten opzichte van andere manieren van 
onkruidbestrijding zijn o.a.:

• Milieuvriendelijk.
• Direct resultaat.
• Te gebruiken bij ieder weer type.
• Ook de voedingsbodem wordt verwijderd.
• Lage aanschaf- en borstelprijs.
• In tegenstelling tot een bestrijding met chemicaliën 
   kan de machine ook gebruikt worden in een niet 
   groeizame periode.

Machine excl. btw € 1152,89

Machine incl. btw € 1395,00

Set borstels excl. btw € 18,18

Set borstels incl. btw € 22,00

Onkruidborstelmachine ST622-Pro370
Wilt u milieuvriendelijk, snel en eenvoudig onkruid, mos 

en/of groene aanslag verwijderen, dan is de Ariens 
onkruidborstelmachine ST622-Pro370 de juiste machine 

voor u. Geen gebruik van chemicaliën en meteen resultaat.

since 1933since 1933

since 1958since 1958

HELTHUIS
Tuin en Parkmachines B.V.

“Poort van Midden Gelderland” 
Oranje 2
6666 LV Heteren
www.helthuis.com

T  +31 (0)26 – 4723 464
F  +31 (0)26 – 4722 722 
E  kathy@helthuis.com

Al meer dan 50 jaar het adres voor tuin- en parkmachines

Bezoek ons op de GTH in Biddinghuizen van 10-12 september

en maak kans op een Boomer CVT

Lease nu uw New Holland Compact trekker voor slechts

De specialist voor uw succes

Maak ook kennis
met onze volledige lijn
kuNstgras reiNigiNg
MaCHiNes.

0,9%0,9%

Bezoek ons op de GTH in Biddinghuizen van 10-12 september

en maak kans op een Boomer CVT

Lease nu uw New Holland Compact trekker voor slechts

De specialist voor uw succes

Maak ook kennis
met onze volledige lijn
kuNstgras reiNigiNg
MaCHiNes.

0,9%0,9%

SLA EEN HOLE IN ONE MET NEW HOLLAND

Bezoek ons op stand  
V12 op de GTH in  
Biddinghuizen. 
Sla een hole in one en 
maak kans op een gratis 
New Holland trekker!
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Foley Accu-Master 
De Foley Accu-Master 653 is een slijpbank voor 
het slijpen van snijcilinders voor openbaar groen 
en golfbaanmachines. Het bijzondere van deze 
machine is dat deze in staat is verschillende kooien 
van verschillende fabrikanten van elkaar te onder-
scheiden, zodat iedere kooi op de juiste manier 
wordt geslepen. De machine kan door iedereen 

Bermen en hagen 
snoeien met slechts 
vijf tegels werk-
breedte
Dabekausen presenteert een 90 cm brede 
maairotor met afvoervijzel die gemonteerd 
kan worden aan iedere compacte McConnel-
armmaaier die voorzien is van een afzuigsy-
steem voor hagensnoei. Met deze combina-
tie, opgebouwd op een tractor dan wel werk-
tuigendrager, kunt u binnen de breedte van 
vijf stoeptegels allerhande posities bereiken 
die voorheen enkel met intensief handwerk 
werden onderhouden. Dabekausen vergroot 
hiermee de inzetbaarheid van de profes-
sionele hagensnoeiers nog meer, mede door 
middel van de ontwikkeling van een bladzui-
ger die in het najaar leverbaar wordt. 

Holaras is in het openbaar groen voorname-
lijk bekend vanwege haar veegmachines. en 
natuurlijk zijn dezelfde machines in een lightuit-
voering ook bruikbaar op kunstgras. 
De ongewenste rommel op het gras wordt vak-

kundig opgevangen in een opvangbak. Deze 
is gemaakt van een geperforeerde plaat. Hier 
vallen de rubbergranulaatkorrels doorheen en 
de rommel blijft achter in de opvangbak. De 
opvangbak is makkelijk handmatig te legen. De 

aandrijving vindt plaats via een hydromotor; 
daardoor is de rijsnelheid onafhankelijk van het 
borsteltoerental. De werkbreedte is ongeveer 
150 cm.

Holaras-veegmachines voor kunstgras 

worden bediend, ook door mensen zonder ach-
tergrondinformatie of ervaring. Ook worden de 
kooien volgens de opgegeven fabriekspecificaties 
geslepen. Daarbij maakt het niet uit of het om een 
Jacobsen, Toro of John Deere gaat. 

Zonne-energie op 
een paal 
Robotmaaiers zijn al fors voordeliger op het 
gebied van energie dan normale maaiers. 
Dat zou nog beter kunnen als je de energie 
voor een robot van de zon betrekt. Het bedrijf 
Robotmaaier brengt een laadstation voor haar 
maaiers. Deze hebben voortaan geen externe 
stroomaansluiting meer nodig, zijn volledig 
selfsupporting en kunnen overal geplaatst 
worden op golfbanen, fairways en op voetbal-
velden waar geen 220 volt aanwezig is. 

Deze machine is genomineerd voor de 
Gouden Klavertje Vier-innovatieprijs.
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Return of the Roberine 
Roberine is terug op het professionele speelveld en 
dat alleen al is wereldnieuws, want deze machine 
werd in de hoogtijdagen door vriend en vijand 
beschouwd als de eerste onder zijns gelijken op 

het veld van sportmaaiers. Die markt heeft natuur-
lijk niet stilgestaan. Daarom komt Roberine heel 
slim met iets waar de grote drie hun tanden nog 
niet in gezet hebben of hebben durven zetten: een 
zelfrijdende driedelige klepelmaaier, maar er is ook 

al een driedelige kooimaaier. standaard is vierwiel-
aandrijving aanwezig. De maaier is slechts 135 cm 
breed en past daardoor in een gesloten bestelbus. 
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John Deere A-serie 
lichtgewichtfairway-
maaier 
De nieuwe A-serie-lichtgewichtfairwaymaaier is 
voorzien van eHydro, TechControl en LoadMatch. 
Dit alles voor een betere overallprestatie en 
betrouwbaarheid, betere diagnose en een 
verhoogd bestuurderscomfort. een eHydro™-
hydrostaatpomp en motoren in het 
nieuwe A-model bieden superieure 
tractie. De elektronisch regelbare 
hydrostaat maakt het snel aanpas-
sen aan baanomstandigheden 
mogelijk.

negri Pelletmachine 
iedere groenvoorziener heeft een overmaat aan 
vers organisch materiaal dat voor niets of wei-
nig geld wordt afgezet. Hoe zou het zijn als dit 
organisch materiaal ingezet kan worden op het 
eigen bedrijf of voor echt geld kan worden ver-
kocht? Dat is ongeveer het idee achter de negri 
Pelletmachines die van houtsnippers met een 
formaat tot 1 cm pellets maakt. Voorwaarde is wel 
dat de pellets een vochtigheidsgraad tussen de 10 
en 13 procent hebben. Dat laatste zal in veel geval-
len de bottleneck zijn. Het aangevoerde materiaal 
heeft vaak een vochtigheidsgraad van ver boven 
de 20 procent en moet dan nog eerst terug 
gedroogd worden. 
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Toro-Reelmaster 
5010-Hybride 
Toro beschrijft zijn nieuwe hybride fairwaymaaier 
daarom als de eerste echte hybride op golfgebied, 
omdat de machine volledig geautomatiseerd zijn 
vermogen op de slimst mogelijke manier inzet. in 
de praktijk houdt dat in dat er drie opties zijn. Op 
een vlakke fairway drijft de kleine Kubota-motor 
zowel de kooien als de wielen aan, natuurlijk na 
tussenkomst van de generator. De opgewekte 
stroom wordt opgeslagen in accu’s. De aandrijving 
van de kooien is dus altijd volledig elektrisch. Gaat 

GKB-Rotobrush
GKB breidt haar sortiment kunstgrasonderhouds-
machines ook dit jaar weer uit, onder andere met 
Rotobrush. Deze Rotobrush kan worden ingezet 
op plekken waar andere machines lastig bij kun-
nen. Juist daar hoopt het vuil zich op. Voorbeelden 
daarvan zijn de randen van een kunstgrasveld. 
Deze borstel is leverbaar met een axiale en radiale 
borstel in de fronthef. Verschillende types borstel 
zijn mogelijk: kunststof en staal. 

de maaier heuvelop, dan wordt de aandrijving 
van de kooien volledig automatisch overgeno-
men door het accupakket. Als de condities nog 
zwaarder worden, gaan de accu’s niet alleen de 
kooien aandrijven, maar wordt het accuvermogen 
ook ingezet voor aandrijving van de wielen. Toro 
noemt de generator daarom ook wel een inline 
startgenerator. Hij kan worden ingezet voor het 
opwekken van energie, maar kan ook actief mee-
helpen bij de aandrijving van de maaier.

Deze machine is genomineerd voor de 
Gouden Klavertje Vier-innovatieprijs.
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een vogelverschrikker 
op zonne-energie
Vogelverschrikkers werden vroeger gemaakt 
met het oude pak van opa en een bussel stro. 
Dat is verleden tijd. Ook hier heeft de moderne, 
digitale tijd zijn intrede gedaan. Machines4Green 
BV brengt in 2015 de intelligente akoestische 
Animan-vogelverdrijver op de markt. Het appa-
raat is ontwikkeld door de landbouwuniversiteit 
in Denemarken. De vogelvriendelijke Animan 
maakt gebruik van geavanceerde microfoons die 
automatisch roeken, spreeuwen, zeemeeuwen 
en ganzen detecteren. Zodra deze vogels worden 
gedetecteerd, komen er verstorende geluidsprik-
kels uit de geïntegreerde luidsprekers. Dit betekent 
dat de vogels worden afgeschrikt, vaak al voor ze 
zijn geland.  
De Animan luistert continu naar geluiden van de 
vogels om te beoordelen of het afschrikken succes-

GKB-TopAir
GKB levert natuurlijk niet alleen kunstgrasmachi-
nes, maar ook beluchters. een voorbeeld daarvan 
is de TopAir, die op GTH wordt geshowd. Dit is 
een beluchter die werkt met zogenaamde GKB-
evolente messen. De speciale vorm van deze 

vol was. Zo niet, dan blijft de Animan verschillende 
geluiden verspreiden totdat de vogels worden 
afgeschrikt en verdwijnen. De Animan combineert 

geluiden van natuurlijke vijanden met die van 
de vogelsoort in nood en andere afschrikkende 
geluiden. 

messen zorgt voor minimale wrijving tussen het 
mes en de grond, waardoor het beluchten minder 
vermogen kost. Tevens zorgt deze vorm ervoor 
dat het de wrikkende werking in de toplaag mini-
maliseert en de toplaag vlak blijft. De werkdiepte 
is maximaal 16 cm, waarbij de instelling geregeld 

wordt door de in hoogte verstelbare aandrukrol. 
De werkdiepte wordt eenvoudig afgelezen van de 
meebewegende meetlat. Voor een sterkere wer-
king van de aandrukrol is deze aan te vullen met 
300 kg water.  
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Melgreen-range voor 
golf 
Melgreen Mn zorgt voor een biostimulerende wer-
king door een betere nutriëntenopname als gevolg 
van extra wortel(haar)groei. Mangaan versterkt de 
opwaartse sapstroom die het gras vitaliseert en 
een hogere kieming van graszaad stimuleert. 
Melgreen si bestaat uit een extract van zeewier 
en zorgt ervoor dat de plant sneller reageert op 
stress. silicium zorgt bij regelmatig gebruik voor 
een ondoordringbaar beschermend laagje rond de 
buitenste celwanden van het grasblad.  
Melgreen Cu verhoogt de weerbaarheid van de 
plant en zorgt voor een betere bladstructuur en 
lager versgewicht bij gelijkblijvende lengtegroei. 
een hoger drogestofgehalte van het gras resulteert 
in weefselverharding en groeiremming. Deze effec-
ten worden bereikt met de laagste hoeveelheid 
koper per hectare. 

John Deere Terraincut 
1500
uitgerust met een krachtige driecilinderdieselmo-
tor met hoog koppel, vierwielaandrijving, hoge 

capaciteit cirkelmaaidek en een nieuwe optionele 
opvangbak, kan de 1500-serie zwaar gras maaien 
en verzamelen op een hoge snelheid met een 
hoge kwaliteit. Kenmerkend is het compacte 
ontwerp voor het manoeuvreren en het gemak-

kelijk transporteren. De serie is ontworpen om te 
voldoen aan de verschillende behoeften van hove-
niers, loonwerkers, terreinmanagers, greenkeepers 
en gemeenten.   
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Heybroek Hoaf 
weedsteam 
Door het komende verbod op chemie in onkruid-
bestrijding zijn innovaties op dit gebied zeer 
actueel. een interessant voorbeeld daarvan is de 
weedsteam, die ontwikkeld is door Heybroek in 
samenwerking met Hoaf. De weedsteam werkt in 
principe met hete lucht. Deze lucht wordt in een 

kamer verhit tot ruim boven de 800 graden. De 
hete lucht wordt uit de branderkamer gedreven 
en komt op de bestrating. Op dat moment zou de 
lucht nog minimaal tussen de 750 en 800 graden 
heet zijn. Het meeste onkruid zal daarbij door 
middel van uitdroging al het loodje leggen. De 
tweede bestrijding geschiedt door een metalen 
plaat die door de hete lucht gloeiend heet is 
geworden. De uv-straling die hiervanaf komt, zorgt 
voor een tweede genadeslag voor het onkruid. De 

weedsteam heeft echter nog een derde werking: 
in de schil die rond de branderkamer zit gebouwd, 
wordt constant een relatief kleine hoeveelheid 
water geïnjecteerd. Dit water verandert natuurlijk 
direct in stoom die opnieuw zorgt voor het afdo-
den van het onkruid.

Husqvarna Fleet 
services 
Het basisidee achter Fleet services is even simpel 
als briljant. Op de machine wordt een sensor 
gemonteerd. Deze sensor doet niets meer dan 
het tellen én timen van het aantal sparks van de 
bougie en weet op die manier of de machine 
werkt en op welk toerental. Deze gegevens wor-
den eens per dag volautomatisch doorgestuurd 
naar het web via een basisstation dat in de loods 
staat opgesteld. Afhankelijk van de gekozen 
configuratie wordt met de urenregistratie soms 
ook de identiteit van de gebruiker meegestuurd. 
Het is dan wel nodig dat de gebruikers worden 
voorzien van een gebruikerspas of operatortag. 
Het managementsysteem dat Husqvarna achter 

de sensor heeft gebouwd, geeft info over vier 
zaken: allereerst een urenregistratie met een inge-
bouwde planning om de machines te servicen, 
machinegebruik gekoppeld aan de bediener, een 
werkplanning en ten slotte nog een voorziening 

die gebruikers kan waarschuwen als deze te veel 
trillingen hebben opgelopen.

Deze machine is genomineerd voor de 
Gouden Klavertje Vier-innovatieprijs.

Deze machine is genomineerd voor de 
Gouden Klavertje Vier-innovatieprijs.



Eindelijke is het zover. Vandaag starten wij met de verkoop van de Roberine F3. De nieuwe 
driedelige zelfrijdende klepelmaaier die de grenzen verlegd. De ideale werkplek voor de professional 
die een perfect maaibeeld wenst. Compacte afmetingen, hoge prestaties, betrouwbare techniek 
en een gunstige aanschafprijs. Wilt u meer weten? Stuur een mail naar sales@roberine.nl of 
bel 053 4 83 83 83. The Mowing Company since 1951

Geduld wordt beloond

Goolkatenweg 65, Postbus 818, 7500 AV Enschede, Nederland. Tel.: +31 (0)53 4 83 83 83, Fax: +31 (0)53 4 83 83 33, e-mail: info@roberine.com
Roberine maakt samen met Conver, Herder, Nagel, Precision Makers, Probotiq en Votex deel uit van Dutch Power Company.

Gepatenteerde 
stabilisering op 
knikladers
in het knikpunt van de machine zitten 
twee cilinders, links en rechts van de knik-
kogel, gemonteerd. Als de bestuurder 
het stabilosysteem inschakelt, zullen de 
cilinders tegen de knikkogel aan drukken. 
Hierdoor zullen het voor- en achterframe 
star worden en wordt het pendeleffect 
van de machine gestabiliseerd. De cilin-
ders kunnen ook gebruikt worden als een 
schokdemper. De cilinders deinzen mee 
met het pendelende voor- en achterframe 
en dempen de schokken. Het systeem is 
als optie leverbaar bij een aantal Giant-
wielladers. 

Deze machine is genomineerd 
voor de Gouden Klavertje Vier-

innovatieprijs.
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De Air Variator van weed Control werkt zowel 
preventief als repressief en bespaart maar liefst 
tot 70% van de eigen energie door deze te her-
gebruiken, beter bekend als het weed Control-

’heteluchtrecycling’-principe. Deze Air Variator 
100 is voortgekomen uit de succesvolle Air Combi 
Comfort, voorzien van een regelbare luchtstroom 
naar links, rechts of in de lengterichting. Hierdoor 

worden gevelhoeken en obstakels in één werk-
gang bewerkt.  

Hetelucht onkruidbestrijding met de Air Variator 100  

unimog u430-
werktuigdrager 
sommige groenvoorzieners gebruiken in 
nederland trekkers en vrachtwagens die onder 
Duits kenteken staan om hier langs de weg te 
werken. Dat geeft al meteen aan dat het lastig is 
om met een goedgekeurde werktuigdrager langs 
de snelweg te werken. en dat terwijl dit toch een 
grote markt is voor aannemers. unimog Mercedes 
Benz komt nu met een machine die dat probleem 

op moet kunnen lossen. Deze machine is weliswaar 
van een Duitse fabrikant, maar is ontwikkeld door 
nederlandse productspecialisten. 
De unimog u430-werktuigdrager kan gecom-
bineerd worden met een 20 tons gestuurde 
staja-aanhanger. Via hydropneumatische vering 
en luchtvering kan snel gewisseld worden tus-
sen werktuigen en laadbakken voor de diverse 
werkzaamheden, zoals maaien, ruimen, snoeien, 
geluidsschermen wassen, onkruid verdelgen met 
heet water en infrarooddetectie, gladheidsbestrij-

ding, etc. Als extra optie is een makkelijk aan te 
brengen en te demonteren railonderstel beschik-
baar voor inzet op het spoor. De machine heeft 
een grote capaciteit ondanks de geringe breedte 
van slechts  2,15 m en een krachtige en zuinige 
euro6-motor 220kw/299 pk, uitgebreide hydrau-
liek, aftakas en vrachtwagenkenteken voor 90 
km/h transportsnelheid.

Deze machine is genomineerd voor de 
Gouden Klavertje Vier-innovatieprijs.
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etesia-accumaaier
stierman de Leeuw komt ook met een accumaaier 
van etesia. Deze Duocut 41-accumaaier werkt 
geruisloos dankzij een elektrische brushless motor, 
gevoed door een lithium-polymeeraccu van 36 
V/21 Ah met activeringsknop en laadweergave die 
een autonomie van twee uur garandeert.

De etesia MBe-
elektrisch aangedre-
ven kruiwagen 
De gebruikskosten van de MBe-elektrisch 
aangedreven kruiwagen bedragen ongeveer 
€ 0,03 per uur excl. btw naargelang de toepas-
sing. Met de DOnKY-kruiwagen kunt u tot 250 
kg of 180 l (400 l met zijschotten) in één keer 
verplaatsen, terwijl de lediging eenvoudig 
wordt uitgevoerd met de centrale hendel. Met 
zijn reservoir, ingebouwd in de laadbak, en zijn 
kraan van 1” kunt u 85 l  vloeistof aanvoeren. 
Ook kunt u er een sproeilans op aansluiten.
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Onkruidborstels van 
Köppl
Köppl komt ook met nieuwe onkruidborstels. De 
Kwe 53 is een borstel met een verbeterde draag-
arm en borstelt hierdoor 10 cm verder buiten de 
wielen van de ‘eenasser’ waarop hij gemonteerd 
is. De borstelneigingen zijn goed en traploos 
instelbaar. Het robuuste steenslagscherm is ook in 
hoogte instelbaar. Deze borstel kan op meerdere 
werktuigdragers van Köppl gemonteerd worden, 
maar bij voorkeur op de CL 14-2.

eliet-super Prof 
De super Prof van het Belgische eliet versnippert 
zowel hout als volumineuze pakken groenafval. 
u hoeft dus het materiaal niet op voorhand te 
sorteren. Deze zelfrijdende versnipperaar rijdt u 
bovendien tot waar u wilt versnipperen, zodat u 
ook geen tijd hoeft te verliezen met het aan- en 
afvoeren van materiaal. Het optionele ABM-
systeem (anti-blockmotor) zorgt ervoor dat de 
motor steeds op zijn maximale vermogen opereert 
en het benzineverbruik onder de 3 liter per uur zit. 
Het door eliet gepatenteerde versnippersysteem 
maakt gebruik van de zwakte van het hout en ver-
eist daarom minder motorvermogen. De compacte 
machine met brede invoer laat daarnaast ook 
toe om zowel dikke takken tot 12 cm als bundels 
volumineus groenafval te versnipperen. snoeiafval 
hoeft niet gesorteerd te worden en takken moeten 
niet getrimd worden vooraleer er gewerkt kan 
worden.
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Köppl Gekko 
is de etesia-accumaaier op zijn hoogst een 
semiprofmachine. De Gekko van Köppl is 
zeer professioneel en door de automatische 
zwaartepuntverstelling ook zeer bijzonder 
te noemen. Voor werken op taluds is dit ook 
zeer functioneel. Deze bijdrage is te realiseren 
door de machine radiografisch te besturen. 
De machine is echter ook ‘normaal’, handbe-
diend, in te zetten. Dat is uniek en biedt op 
zich weer mogelijkheden op plaatsen waar 
meer nauwkeurigheid door goed zicht nood-
zakelijk is. er kan een twaalftal verschillende 
werktuigsoorten aan deze machine gekop-
peld worden. Kortom, deze combinatie biedt 
veel meer opties dan een op rupsbanden rij-
dende radiografische klepelmaaier. Het meest 
innovatieve aan de machine is de automati-
sche zwaartepuntverstelling. De machine ver-
plaatst zelf zijn zwaartepunt dat altijd voor de 
as ligt, maar moet variëren om een nagenoeg 
gelijke werktuig-bodemdruk te behouden 
voor een goed maairesultaat. 

Professionele duw-
maaier van Pellenc 
De Rasion komt beschikbaar als een duw- en als 
een aangedreven uitvoering en geeft een uitste-
kend maaibeeld bij maaiwerkzaamheden verricht 
door groenvoorzieners en lokale overheden. Het 
vermogen wordt geleverd door een uLiB1100-accu 
van Pellenc met een capaciteit van 2000 w. De 
Rasion heeft hierdoor een maaicapaciteit die kan 
oplopen tot vier uur per acculading (uLiB1100). 
een vanaf het stuur in te stellen messnelheid van 
3000 tot 5000 toeren per minuut, een maaibreedte 
van 60 cm, een grasopvangcapaciteit tot 70 l en 
twee zwenkwielen aan de voorzijde maken deze 
machine optimaal wendbaar. Bij de aangedreven 
uitvoering is de rijsnelheid ook aan te passen vanaf 
het stuur. Dit is mogelijk via een centraal geplaatst 
lcd-display. Met een gewicht van minder dan 29 kg 
en een opvouwbare stuurboom is het transporte-
ren tussen de maailocaties gemakkelijk. Voor rei-
nigingswerkzaamheden is de machine verticaal te 
plaatsen door het opklappen van de duwboom. in 
deze stand is de maaimachine automatisch bevei-
ligd tegen het onbedoeld opstarten.   
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Pols Zuidland komt met nieuwe MP-lijn van 
Ransomes en Jacobsen
Pols zal op GTH de nieuwe lijn MP-machines laten zien. De merken Ransomes en Jacobsen kunnen met 
deze lijn machines weer meedoen in de eredivisie van dit marktsegment, waar ze gewoon thuishoren. 
Bijzonder is wel dat in de opzet totaal geen knipoog naar de toekomst zit. niks geen hybrides of andere 
malligheden die al jaren bijna gemeengoed zijn in de lijn golfmachines van Jacobsen, maar ook bij de 
rode en groengele broertjes. Het concern redeneert waarschijnlijk dat de gemiddelde gebruiker van een 
MP op zoek is naar een oerdegelijk werkpaard dat in staat moet zijn om jarenlang moeiteloos stoepjes 
op en stoepjes af te racen zonder uit elkaar te vallen, eigenlijk dus op zoek naar datgene waar de oude 
machines van Ransomes ook al beroemd om waren, maar dan in een nieuw jasje.

Pellenc Citycut
Door het wegvallen van chemie bij onkruid-
bestrijding zal meer mechanisch bestreden 
moeten worden, bijvoorbeeld met een bos-
maaier. Groot nadeel in de openbare ruimte 
is de schade aan auto’s en winkelruiten door 
steenslag en de schade aan stammen van 
bomen. De City cut van Pellenc zou beide 
nadelen opheffen. Onkruid wordt niet langer 
afgemaaid door een snelle maaidraad, maar 
door twee tegen elkaar in draaiende mes-
senschijven. Dit aandrijfsysteem geeft de 
mogelijkheid tot het wegmaaien van onkruid 
op verhardingen zonder dat auto’s verplaatst 
hoeven te worden in verband met mogelijke 
schade. Boomspiegels kunnen ook onkruid-
vrij gemaakt worden zonder dat de stam 
beschadigd wordt. Verhardingen en halfver-
hardingen worden onkruidvrij gemaaid bij 
een extreem laag geluidsniveau en tegen lage 
gebruikskosten. 

Deze machine is genomineerd voor de 
Gouden Klavertje Vier-innovatieprijs.



www.weedheaterbenelux.com - tel. 06 51313284

Het gebruik van Weedheater 100 bedraagt slecht €6,-  
per uur onder de zwaarste omstandigheden!

MOOI, GELD BESPAREN!

Inclusief 3 gastanken à 90 liter en al het 

benodigde aansluitingsmateriaal 

Compleet geleverd in Nederland of België 

WEEDHEATER 100cm

- INTRODUCTIE ACTIE -

€17.500,-

HETE LUCHT
ONKRUIDVERDELGER

Stand 4.12

T 0416 54 07 18

www.weedcontrol.nl

info@weedcontrol.nl

Onkruidbestrijding | 3.0
WeedControl, de Vernieuwers

Air VAriAtOr

Onovertroffen en unieke 
machine in de markt!

70% hergebruik eigen energie 
ADS-functie : Variabele luchtstroom 
functie. Hiermee kunnen oppervlakten 
én (gevel)hoeken of obstakels in één 
werkgang bewerkt worden. Zie ook : 
https://youtu.be/dlnzOFsTVIE 
Gasverbruik slechts 2,5kg p/draaiuur
Laag eigen gewicht
PLC besturing met touchscreen
zeer eenvoudige bediening
CO₂ uitstoot laagste in zijn klasse en 
géén roetuitstoot
Laag investeringsbedrag

Husqvarna-
accubladblazer 536LiBX 
Het Zweedse Husqvarna breidt haar accuassortiment 
verder uit met de komst van de nieuwe handgedragen 
accubladblazer. Deze bladblazer zal de benzineaange-
dreven variant overtreffen op het gebied van: blaas-
capaciteit, gewicht van 2,5 kg, geluidsniveau van 79 
dB(A), emissie-uitstoot én trillingsniveau. De machine 
is uitgerust met een krachtige 36V borstelloze motor, 
voorzien van cruisecontrol en een boostfunctie voor 
een optimale inzet. De nieuwe accubladblazer kan 
alleen in combinatie met de accubackpack (BLi520 en 
BLi940) gebruikt worden. Dit zorgt voor een maximale 
inzetbaarheid tijdens de verschillende werkzaamhe-
den.
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wellinkcaesar presen-
teert nieuwe verstelgiek
wellinkcaesar Timber Technologie breidt bin-
nenkort de Caesar 2507 new Generation uit 
met een nieuw model transport- verstelgiek. 
De nieuwe giek kenmerkt zich door een sterke 
constructie, grote hefcapaciteit en compacte 
bouwwijze. Ondanks de compacte bouw blijft 
de grote reikwijdte van de 2507 een houden. 
Optioneel zijn er verschillende verlenggieken 
beschikbaar (standaard en op maat), met de 
daarbij behorende kantel- en draaikantelsyste-
men. De grote hydraulische opbrengst (t.b.v. 
werktuigen) aan het eind van de giek blijft ook 
bij het nieuwe model ter beschikking. Volgens 
wellinkcaesar wordt de 2507 new Generation 
met de komst van de vernieuwde giek nog mul-
tifunctioneler inzetbaar. 

Duurzame
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Fleet Line 
Lasermarkers 
Milati komt met de Fleet Line Markers. 
Het gaat hier om een wereldwijd 
bekende fabrikant op gebied van belij-
ning. Fleet Line Markers introduceert in 
nederland de Combi mark 3 met daarop 
gemonteerd de Beamrider. De Beamrider 
is een systeem dat lasertechnologie com-
bineert met digitale herkenningssoftware 
en omzet in een perfecte rechte lijn. De 
Combi is uitgevoerd met een laserkop en 
spraykop, gestuurd door de laserkop. Op 
de hoek van het voetbalveld plaatst men 
een lasertransmitter, zodat de getrokken 
lijn altijd recht is. 
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Maredo ontwikkelt en produceert innovatieve machines voor het onderhoud van gras. Met behulp van deze machines met de nieuwste technologieën 

zal een grasmat sneller en met minder inspanning onderhouden kunnen worden, waardoor uiteraard de onderhoudskosten omlaag zullen gaan. Ook 

kan het onderhoud efficiënter worden uitgevoerd. 

Auteur: sylvia de witt

Snelle wisseling maaiunits 
De GT230 core-dethatcher is een van de acht ver-
schillende toepassingen die Maredo beschikbaar 
heeft als head voor aan een driedelige greensmaai-
er. De maaiunits kunnen snel gewisseld worden, 
zodat de greensmaaier ook kan worden ingezet 
voor andere toepassingen. De GT-serie machines 
bestaat uit verticaalmaaiers, doorzaaiers, slicers, 
opveegborstels en beluchters. De heads zijn dus 
geen cassettesysteem waarin de hoofdassen wor-
den gewisseld, maar elke individuele head heeft 
zijn eigen toepassing. Maredo heeft aanbouw-

kits beschikbaar voor alle gangbare (driedelige) 
greensmaaiers.

Holle pennen
De GT230 is een unieke head, waarmee in korte tijd 
zeer veel vilt uit de green kan worden verwijderd. 
Het vilt wordt eruit gehaald door middel van kleine 
holle pennen, waardoor er een mooie uitsnede 
ontstaat. De volgende dag zul je dan ook geen 
bruine randen naast de snede aantreffen, zoals 
wel het geval is als het vilt met een verticuteer-
machine wordt verwijderd. Het vilt wordt dan niet 

gesneden, maar er gewoon radicaal uitgetrokken! 
Dit beschadigt de grasmat zichtbaar: de volgende 
dag zijn er bruine randen zichtbaar naast de verti-
cuteersnedes. Daarbij heeft het gras veel tijd nodig 
om te herstellen. na het gebruik van de GT230 zijn 
de gaten echter na twee tot drie dagen al hersteld 
en niet meer zichtbaar, terwijl de verticuteersne-
den twee tot drie weken nodig hebben om te 
herstellen.

De GT230 werkt ideaal op maaisnelheid. er worden 
vier miljoen gaten per uur geperforeerd met een 

 ‘Je kunt hiermee heel 
gemakkelijk 18 holes op één 
dag bewerken’
De GT230 core-dethatcher van Maredo uit Leersum
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De maaiunits kunnen snel 

gewisseld worden, 

zodat de greensmaaier ook 

kan worden ingezet voor 

andere toepassingen

greensmaaier tot een diepte van 25 millimeter. Dit 
is dieper dan mogelijk is met een verticuteerma-
chine op een greensmaaier. en omdat het gras zo 
snel herstelt en niet wordt beschadigd, kan de GT 
230 iedere vier, vijf weken worden gebruikt. De 
gaten die daarna ontstaan, zijn heel goed voor een 
optimale opname van bijvoorbeeld spuitmiddelen, 
kunstmest en beregening. 
 
Snelle toplaagbeluchter
standaard wordt de GT230 geleverd met holle pen-
nen met een buitendiameter van 11 millimeter en 
een binnendiameter van 6,5 millimeter. Deze holle 
pennen maken een mooie ronde snede en trekken 
een core, een viltprop, uit de ondergrond. Anders 
dan bij normaal verticuteren met messen, wordt 
er op deze manier weinig schade toegebracht aan 
de grasmat en zal de heling daarom ook sneller 
verlopen. De maximale werkdiepte is instelbaar tot 
minimaal 25 millimeter. Daardoor is de GT230 een 
snelle toplaagbeluchter; werken op maaisnelheid 

is prima mogelijk. naast de standaard geleverde 
holle pennen is er nog keuze uit zes andere pen-
nen. Zo zijn er drie verschillende maten vaste 
pennen, kruispennen, slicerpennen en nog een 
kleinere holle pen. De pennen zijn onderling snel 
te verwisselen. De GT230 wordt geleverd met een 
core-collector aan de achterzijde. Deze collector 
verzamelt de cores en brengt deze naar de zijkant 
van de green, waar ze blijven liggen zodra de 
heads geheven worden.
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Ook worden er standaard trolleys bij de heads 
geleverd. Zodra ze zijn gemonteerd, zorgen deze 
trolleys dat de pennen beschermd zijn tegen een 
harde ondergrond. Ook kunnen de heads door de 
trolleys snel en eenvoudig onder de machine wor-
den gemonteerd.

Units uitwisselen
Medewerker Roelof scherff van de Hollandsche 
Greenkeeping Maatschappij in woudrichem is zeer 
te spreken over de Maredo GT230 core-dethatcher.
‘wij hebben een aantal golfbanen met struisgreens 
als klant. Voor de golfsport heeft struisgras veel 
voordelen, maar qua onderhoud vraagt deze 
grassoort wel extra aandacht. Met name de viltbe-
strijding is van belang op deze greens en hiervoor 
gebruiken wij onder andere de Maredo GT230-

units. we kunnen deze onder onze Toro 3250 
triplex- en Toro 3400 triflex-machine bouwen. Van 
deze machines staan standaard meerdere exempla-
ren op onze golfbanen. Het is dus eenvoudig om 
de units uit te wisselen van de ene naar de andere 
golfbaan. De units passen gewoon in een kleine 
bestelauto.’

Weinig spelhinder
De Maredo wordt op deze manier efficiënt toege-
past. Ook is de bewerkingstijd snel in verhouding 
met andere beluchtingsmachines. ‘Je kunt heel 
gemakkelijk 18 holes op één dag bewerken; daar 
doe je eigenlijk maar net iets langer over dan over 
maaien. er zijn meerdere pensoorten onder de 
machine te gebruiken, bijvoorbeeld solid tines en 
cross tines, maar wij gebruiken holle pennen.’ 
scherff zet de voordelen van de GT230-unit nog 
even op een rijtje.
‘Hij is dus makkelijk te transporteren, heeft een 
snelle bewerkingstijd en je ondervindt er weinig 
spelhinder van. Het is een Hollands product en 
dat past ons wel, als Hollandsche Greenkeeping 
Maatschappij. Daarbij biedt Maredo ons een goede 
back-up en service.
eventuele nadelen kunnen zijn: je moet de green-
keeper goede werkinstructies meegeven, want 
door verkeerd gebruik kan er schade aan de machi-
ne en de grasmat ontstaan. De bewerkingsdiepte is 
ook relatief klein. Maar door de manier waarop wij 
deze machine toepassen, namelijk ter voorkoming 
van een dikke viltlaag, is dit geen nadeel.’

De Maredo wordt op deze 

manier efficiënt toegepast

3 min. leestijd
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Drie jaar geleden al kocht de gemeente Den Haag een GKB Sandspreader SP230 met ladingdeksels, maar dit jaar heeft ze er ook twee van het type 

SP300 aangeschaft bij Kraakman Perfors. De Sandspreader is ontworpen door GKB Machines uit Barendrecht om een grote verscheidenheid aan materi-

alen, van zand tot strooisel, gelijkmatig over velden te verspreiden. De V-vorm van de zandbunker zorgt voor een efficiënte werking en een verbeterde 

wendbaarheid. Het zand wordt via de transportband naar de mechanisch afstelbare doseerklep geleid, waarna de dubbele hydraulisch aangedreven 

schotelstrooier zorgt voor de perfecte zandverdeling op het veld. 

Auteur: sylvia de witt

GKB Sandspreader SP230 
verspreidt gelijkmatig over 
de velden in Den Haag
‘Ook qua verkeersveiligheid is deze machine een heel grote verbetering’

Door de vier pendelende ballonbanden kan deze 
machine overal worden ingezet. Ze zorgen voor 
een optimale bodemdruk, zodat de ondergrond 
minimaal wordt belast. De sandspreader is lever-
baar in drie verschillende modellen en kan naar 
wens worden samengesteld met extra opties. 
Alle goede eigenschappen van een sportveldbe-
zander

Cees Kortekaas, manager sportparken van de 
gemeente Den Haag, is weliswaar zeer tevreden 
over de sP 230, maar vond de inhoud van 2 kuub 
toch wat te weinig. en de zogenaamde Bredals, die 
grote zandwagens, waren voor de gemeente Den 
Haag juist weer te groot. er moest dus een pas-
sende machine komen. Daarop ging Kortekaas op 
zoek naar een bedrijf dat op dat gebied iets voor 
Den Haag zou kunnen betekenen. Hij kwam uit bij 

GKB machines
Kortekaas: ‘we hebben bij elkaar gezeten om 
antwoord te krijgen op de vraag: waaraan zou 
deze sandspreader dan moeten voldoen? ik ben 
technisch aangelegd en tijdens dat gesprek somde 
ik alle goede eigenschappen van een bezander op 
die ik maar kon bedenken. Dat is allemaal uitge-
werkt op een tekening. Je kijkt natuurlijk ook naar 
het kostenplaatje, want je neemt wel een risico als 
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je zo’n nieuwe machine laat bouwen. Maar uitein-
delijk kwam er precies uit wat we wilden: het werd 
de sP230, waar we drie jaar geleden dus mee zijn 
begonnen. Twee kuub zand is op zich wel aardig, 
maar omdat in die grote Bredals ruim drie kuub 
gaat, wilden we een grotere machine die ook drie 
kuub mee kan nemen. Dat zijn twee exemplaren 
van de sP300 geworden. Ze staan er nu zo’n half 
jaar.’

Door de stad heen
De sportvelden in de gemeente Den Haag worden 
naar behoefte bezand. soms is dat één keer per 
seizoen, maar de velden die veelvuldig worden 
gebruikt, moeten in goede conditie blijven en 
worden drie of vier keer per seizoen onder handen 
genomen. Deze machine van GKB heeft volgens 

Kortekaas veel voordelen ten opzichte van de 
Bredal. ‘Zo zijn de Bredals groot en hoog, eigenlijk 
nogal lomp. Voor het bezanden zijn ze uitstekend, 
want je kunt veel doen in korte tijd. Ze werken per-
fect, er is helemaal niks mis mee. Maar met deze 
grote wagens door de stad heen rijden, dat willen 
we ons personeel niet meer aandoen. Dus we wil-
den eigenlijk een kleinere machine, die nagenoeg 
evenveel zand kan meenemen als een Bredal. 
nogmaals: de Bredal functioneert goed, maar hij 
is gewoon te groot. we wilden iets kleiners en 
dat werd de sP300. we hebben er ook een afdek-
klep op laten maken, omdat we veel over de weg 
moeten. Als er maar wat zand af valt of stuift, heb 
je namelijk al een bekeuring te pakken. nu kan hij 
mooi worden afgesloten; dat is echt een pluspunt.’

Goed regelbaar  
‘De machine wordt compleet hydraulisch aange-
dreven, dus je hebt geen aftakas meer. Hij is goed 
regelbaar; je kunt hem helemaal finetunen zoals 
jij hem wilt hebben, helemaal goed afstellen. Dat 
kan bij een Bredal toch iets minder. Ook vind ik het 
een voordeel dat hij handzaam en compact is. Je 
kunt eroverheen kijken, hij past uitstekend achter 
de John Deere 4720-trekker en heeft dezelfde 
spoorbreedte (1,85 m) als de trekker. Zeker in het 
verkeer heb je goed zicht; je ziet waar je rijdt met 
dat apparaat. we hebben zo’n 120 sportvelden in 
de stad, dus we zitten veel in het verkeer. Ook qua 
verkeersveiligheid is deze machine een heel grote 
verbetering.’

Ze denken mee
De samenwerking met GKB Machines is uitstekend 
verlopen, vindt Kortekaas. 
‘Toen we drie jaar geleden met het prototype 
begonnen, waren er nog wel wat kinderziektes, 
maar die zijn er allemaal uitgehaald. Al doende 
leert men. nu staat er een machine die voor ons 
perfect is en helemaal aan onze wensen voldoet. 
GKB maakt goede, degelijke machines. Daar kun-
nen andere bedrijven een puntje aan zuigen. De 
kracht van dit bedrijf is dat ze meedenken! Als je 
iets veranderd wil zien, word je uitgenodigd en 
laten ze je meekijken op de computer naar de 
mogelijkheden. Dat kunnen ze goed, en dat kan ik 
lang niet van alle producenten zeggen.’

TecHniScHe infOrMATie
• Dubbele hydraulisch aangedreven schotel-
  strooier voor de perfecte zandverdeling
• Schotels en transportband beide 
  hydraulisch aangedreven en in snelheid 
  regelbaar
• Laagdikte doseerklep mechanisch 
  afstelbaar, schotelunit verstelbaar
• Vier pendelende ballonbanden voor 
  optimale bodemdruk
• Tractor vanaf 40 pk (SP230), met 1x 
  dubbelwerkend ventiel 25 l/min.

De sandspreader is leverbaar 

in drie verschillende 

modellen en kan naar wens 

worden samengesteld met 

extra opties

3 min. leestijd

Cees Kortekaas, manager Sportparken van de gemeente 
Den Haag.
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‘Ik koos voor deze machine om 
zijn hogere brandtemperatuur’
De Hoaf WeedAir 100 van HOAF Infrared Technology uit Oldenzaal

na uitgebreide testen in het afgelopen jaar zijn de eerste machines van de HOAf WeedAir 100 van HOAf infrared Technology dit seizoen geleverd. Deze 

machine kan op grote schaal worden ingezet voor het verhitten van ongewenste vegetatie op praktisch alle soorten verharde en onverharde oppervlak-

tes. De luchtondersteuning zorgt voor een krachtige hete luchtturbulentie en de solide constructie en de toepassing van hoogwaardige componenten 

staan borg voor een lange levensduur.

Auteur: sylvia de witt
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Hete lucht tussen 700 en 750 graden
Menno Looman, agronoom bij HOAF infrared 
Technology, vertelt dat de weedAir 100 een ver-
brandingskamer heeft, een soort oven, met een 
schoorsteen die niet omhoog, maar omlaag gericht 
staat. 
Looman: ‘normaal gesproken wil warme lucht 
omhoog, maar bij deze machine moet de warme 
lucht juist omlaag. Om een neerwaartse lucht-
stroom te creëren, is er bij de branders een ven-
tilator geplaatst, die de hete lucht die je krijgt bij 
de verbranding van gas naar beneden drukt. een 
temperatuurprocessor zorgt voor een constante 
luchttemperatuur van circa 700-750°C. Door deze 
temperatuur wordt een intense warme inwerking 
op de plant verkregen, waardoor de plant goed 
verwelkt.
Verbranden is zwartkolen, echt blakeren, en dat 
mag niet. Als je toch verbrandt, rijd je in principe te 
langzaam; dat geeft een minder fraai beeld en kost 
geld. Deze machine werkt niet met open vuur of 

infrarood, maar puur met hete lucht. De ventilator 
stuwt de warme lucht op het oppervlak. en dan 
heeft deze machine ook nog een klein handigheid-
je: de hete lucht gaat niet door de ventilator heen; 
dat komt bij sommige systemen dus ook voor.’

Uniek is de simpelheid
Het unieke van dit apparaat is de simpelheid. er 
wordt gebruikgemaakt van brandertechnologie, 
waarbij met de ventilator lucht van achteren naar 
voren langs de vlammen wordt gestuwd. Die vlam-
men hebben een beperkte lengte. een vonkenvan-
ger als extra afscherming zorgt ervoor dat de vlam-
men niet naar buiten kunnen. De warme lucht gaat 
door het gazenpakket heen en komt met een lichte 
overdruk op de grond. De ventilator die de koele 
lucht aanvoert, zorgt er ook voor dat de zijkanten 
van de HOAF weedAir 100 worden gekoeld. een 
voordeel van deze machine is dus dat de zijkanten 
niet warm worden. 

Voor de bouw van de HOAF weedAir 100 is uitge-
gaan van een bestaand concept brander, waarbij 
de vlammen rechtstreeks op de grond komen. Bij 
deze nieuwe machine is de vlam afgeschermd, 
waardoor je geen direct vlamcontact hebt, maar in 
de flow van de vlam heb je natuurlijk wel de hete 
verbrandingsgassen die op de grond komen. 

Goede eerste indruk
Loef Groenvoorziening uit Aerdt heeft nu zo’n drie 
maanden twee exemplaren van de HOAF weedAir 
100. Ze kozen deze machine vooral vanwege zijn 
hoge temperatuur en zijn er tot nog toe erg tevre-
den over.
eigenaar Reinier Loef: ‘wij verzorgen het groen-
onderhoud voor overheden en semioverheden en 
gebruiken daarbij heteluchtunits. Kort samengevat 
zijn er twee tot drie goede merken op de markt, 
die allemaal met verschillende temperaturen wer

V.l.n.r. Menno Looman en Reinier Loef.
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4 min. leestijd
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ken: de ene machine werkt met 180 tot 200°C, een 
andere met 350°C en de HOAF weedAir 100 werkt 
met 700 tot 750°C. Het heeft ook met luchtstroom 
te maken. De een vindt dat je veel luchtstroom 
moet hebben, de ander vindt het tegenoverge-

stelde. Je moet zelf uitmaken wat het beste bij je 
bedrijf past. ik zocht naar een goede machine en 
uiteindelijk ben ik met Menno Looman van HOAF 
in contact gekomen. Hij is een man die zijn afspra-
ken nakomt. ik kreeg een goede eerste indruk van 
het bedrijf en daarom ben ik ermee in zee gegaan.’

Lagere luchtstroom
‘Bij het verbranden van onkruid moeten de plant-
jes tot ongeveer 75°C verhit worden. Heter heeft 
geen zin; dan komt het alleen maar sneller terug, 
en bij een lagere temperatuur gaat het niet kapot. 
Of je nu een onkruidbrander hebt of er met kokend 
water overheen gaat, alles is erop gericht dat het 
plantje tot ongeveer 75°C verhit moet worden. Bij 
de HOAF weedAir 100 is de lucht heter, maar de 
luchtstroom is weer minder. De een kiest hiervoor, 
een ander kiest ergens anders voor. Op een vlak 
terrein werkt een lage luchtstroom goed; ik denk 
zelfs beter dan een andere machine. Maar bij het 
werken in gootjes is een hogere luchtstroom mak-
kelijker. Of je tilt de machine automatisch al iets 
op om dat gootje te pakken, of je moet er iets 

vanaf blijven; dan heb je liever een iets hogere 
luchtstroom. Maar voor de vlakkere gedeeltes is 
een lage luchtstroom fijner. 95 procent van de 
oppervlakken is vlak, maar waar staat het onkruid? 
er zijn natuurlijk ook veel goten langs wegen. en 
hoe veegt een gemeente? want dat is natuurlijk 
ook van belang. Als die goed veegt, heb je weinig 
onkruid in de goten.’

negen uur per dag, zes dagen in de week
‘Vóór deze machine gebruikte ik een oude infra-
roodbrander van een ander bedrijf. Daarvan is nu 
een nieuw type op de markt, maar ik besloot toch 
voor de HOAF weed Air 100 te kiezen. Hoofdzaak is 
de hogere brandtemperatuur. Maar hoe wendbaar 
hij ook is, je ontkomt er toch niet aan om plekken 
met de hand bij te werken. Dat is zo bij alle machi-
nes; daar zul je toch een handbrander bij moeten 
nemen. 
Het dieselverbruik van de machine is te verwaar-
lozen. Hij loopt alleen maar stationair. Het gasver-
bruik was in het begin wel wat hoog, maar dat heb 
ik goed laten afstellen. ’s Morgens om zeven uur 
wordt de machine gestart en ’s avonds wordt hij 
pas uitgezet. Zo’n negen uur per dag, zes dagen in 
de week. Hij wordt echt gebruikt.’
Looman: ‘Het mooie van deze machine is het 
gewicht. Hij weegt 140 kg en daarbij is hij voor veel 
werktuigdragers geschikt. Dat is het mooie aan 
deze combinatie. Het is een John Deere basismaai-
machine. De HOAF weedAir 100 werkt elektrisch 
op 12 volt en 15 ampère, zonder gebruik te maken 
van hydrauliek. Door de eenvoud is de HOAF 
weedAir 100 geschikt voor veel voertuigen. Dat is 
wel een voordeel.’
‘Die van de concurrent weegt meer dan 400 kg, 
dus dit was zeker ook een reden om deze machine 
aan te schaffen’, besluit Reinier Loef.wij verzorgen het groen-

onderhoud voor overheden 

en semioverheden 

en gebruiken daarbij 

heteluchtunits
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De Panda P1806 van Schouten 
Machines BV uit Uddel
‘De capaciteit van de maaier moet wel aanzienlijk zijn, om dat natte gras in die 
bak geblazen te krijgen. Dit doet de Panda P1806 buitengewoon goed’

De Panda maai-laadcombinatie is een degelijk gebouwde machine voor het maaien, verkleinen en verzamelen van gras en alle soorten begroeiingen 

op diverse terreinen. De maairotor met zware maaimessen zorgt voor een egaal maaibeeld en een snelle uitwerp in de verzamelbak. De verzamelbak is 

uitgevoerd als hooglosser en kan op elke gewenste hoogte geledigd worden. 

Auteur: sylvia de witt

Door de stabiele bouw kan de machine het 
hele jaar worden ingezet. standaard is de Panda 
uitgerust met een trekdissel, voorzien van een 
verstekcilinder. Deze verstekverstelling biedt de 
mogelijkheid om de machine buiten het tractor-
spoor te laten werken. Zo kunnen hindernissen 
zoals bomen en bermpalen moeiteloos genomen 
worden.

De Panda P1806 is samen met de P1806s de 
grootste uitvoering in de Panda-range. Deze 
maai-laadwagens hebben een maaiunit met een 
werkbreedte van 1,80 meter en een voorraadbak 

van circa 6,5 m³. De robuuste bouwwijze, zware 
maaiunit en grote wielen maken van deze Panda 
een echte capaciteitmachine, geschikt voor het 
zwaardere werk.

Degelijk geconstrueerd
wim van Mourik, directeur van Van Mourik 
Grondverzet en Cultuurtechniek uit Lieren, heeft 
deze machine onlangs aangeschaft en is er 
enthousiast over. ‘we hebben zo’n tien jaar met 
de vorige Panda – de P1404 – gereden en nu 
werken we sinds half juni met dit nieuwe model 
van schouten Machines. Het is een degelijk gecon-

strueerde machine, echt nederlands fabricaat waar 
goed mee te werken is. Het gebeurt niet vaak, 
maar als je zo’n machine zo intensief gebruikt als 
wij, dan treedt er natuurlijk wel eens slijtage op 
en moet je die onderdelen vervangen. Maar in dat 
geval is er goed aan te sleutelen, want de onder-
delen zijn makkelijk verkrijgbaar. De Panda is een 
zeer prettige machine om aan te werken, mocht 
het nodig zijn.’ 

Gewoon een praktische machine
‘De vorige Panda hebben we ook heel intensief 
gebruikt, zo’n 1200 uur per jaar, dus we hebben 
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hem zo’n 12.000 uur in werking gehad. Hij heeft 
zelfs nog een tweede leven en kan nu waarschijn-
lijk op een camping of een groot recreatiepark nog 
jaren mee. Dan moet je hem wel goed onderhou-
den. Maar zoals ik zei, hij is ook goed te onder-
houden, omdat er makkelijk aan te sleutelen is en 
de onderdelen makkelijk verkrijgbaar zijn. Het is 
gewoon een heel praktische machine, geen inge-
wikkelde machine waarbij je verschillende gereed-
schappen nodig hebt of waar je met je handen 
niet tussen kunt. niet dat ik nu zo de nadruk op 
sleutelen wil leggen, maar ik vind dat als gebruiker 
ook belangrijk. Hij moet zijn werk goed doen en 
gebruikersvriendelijk zijn, maar als er iets mee is, 
moet je hem ook makkelijk kunnen repareren. 
er zitten nederlandse bouten in en nederlandse 
lagers, dus ik kan vlot aan spullen komen.’

Meerdere wielen 
‘Daarnaast is de Panda zeer wendbaar, doordat 
er een knikdissel op is gebouwd. Daardoor kun je 
er goed mee in alle hoeken komen. we hebben 

op deze Panda P1806 ook meerdere wielen laten 
bouwen, zodat hij minder insporing heeft op het 
terrein, dus spoorvorming wordt voorkomen.
De gemeente Apeldoorn int hondenbelasting en 
met die belastinggelden worden de hondenvelden 
gereinigd. wij maken voor de gemeente Apeldoorn 
de hondenuitlaatplaatsen schoon. we hebben 
circa 110 van dit soort veldjes in de gemeente 
Apeldoorn; die worden eens per week of per twee 
weken gemaaid. Juist voor deze werkzaamheden 
heb ik de Panda gekocht. Voor het reinigen van 
deze velden zijn er twee machines: één is een forse 
stofzuiger, die de randen van de beplanting en de 
stoepen schoon zuigt, en wij hebben een machine 
die de uitwerpselen van de grasvelden verwijdert.’ 

Speciaal aangepast
‘Deze machine is speciaal voor ons aangepast, dus 
het is geen standaardmachine. Voor de maaiunit zit 
een borstelunit, zodat de uitwerpselen eerst een 
beetje worden opgeborsteld. Vervolgens worden 
die samen met het gras gemaaid en opgezogen. 
Dit gras storten wij dan op een gemeentelijk 
depot, vanwaar het weer verder wordt afgevoerd. 
Op de standaarduitvoering van deze machine zit 
geen borstel.
wat de Panda P1806 ook goed kan, is het maaien 
en opzuigen van vers, nat gras. De kunst is natuur-
lijk om het gras te maaien als het droog is; dan 
maait het makkelijker af en zuig je het makkelijker 
op. Maar wij moeten het hele jaar rond maaien, 
weer of geen weer. ‘s Zomers groeit het gras hard 
en ’s morgens om half acht is het vaak nog nat. De 
capaciteit van de maaier moet wel aanzienlijk zijn, 
om dat natte gras in die bak geblazen te krijgen. 
Dit doet de Panda P1806 buitengewoon goed.’

Geen schaarconstructie meer
Chauffeur Benny Buitenhuis is ook zeer tevreden 
over de Panda P1806. ‘ik werk ermee sinds half 
juni en hij werkt perfect. er is wel wat verschil ten 

opzichte van de vorige Panda. er zit een ander 
onderstel onder met vier gazonbanden, waardoor 
je niet te veel insporing krijgt. Ze zijn een slag gro-
ter dan die van de vorige machine. Daardoor rijdt 
hij ook lichter; je zakt minder gauw weg, want er is 
minder bodemdruk. we hebben op deze machine 
ook geen schaarconstructie meer onder de hoog-
kipbak, zoals bij de vorige machine. Die ging vaak 
scheef. nu gaat het allemaal veel rechter; je drukt 
op een knopje en het werkt allemaal automatisch. 
Ook zit hier een camera op, zodat je kunt zien wat 
er achter je gebeurt, en natuurlijk ledverlichting, 
want dat heeft bijna iedereen tegenwoordig.’ 

Heel wendbaar
‘we hebben een verlengde dissel, omdat er een 
borstelbak tussen zit. ik weet dus niet hoe wend-
baar Panda’s in de originele uitvoering zijn, want 
daar heb ik nooit mee gewerkt. Maar deze is zo ook 
heel wendbaar, echt
een heel fijne machine om mee te werken. Als het 
gras nat is, moet je je snelheid wel iets aanpassen, 
maar op zich gaat ook het maaien van nat gras 
bijna moeiteloos.                                                   
Vroeger deden we ook weleens wat klusjes voor de 
gemeente Deventer. Dan kwam een collega-bedrijf 
met een ander merk, dat ik nu niet zal noemen, 
maar die machine kon qua netheid en zuigkracht 
echt niet meekomen met de Panda.’

Het is een degelijk 

geconstrueerde machine, 

echt nederlands fabricaat 

waar goed mee te 

werken is

4 min. leestijd
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Smits SSi 8 is een achtstations web-based automaat met een gratis online irrigatie-applicatie. Hij biedt een unieke oplossing om de beregening op 

sportaccommodaties te beheren. Dankzij besturing via zowel de app als de website kan de automaat overal en altijd worden aangestuurd. Hierdoor kun 

je vanaf je werkplek, als je onderweg bent of waarvandaan dan ook de velden meer of minder beregenen. Dit scheelt enorm in de kosten voor beheer en 

het levert ook nog eens een besparing op water en energie op. 

Auteur: sylvia de witt

‘Ik moet zeggen dat het vanaf 
dag één allemaal goed 
functioneert, echt super’
SSI 8 van Smits BV uit Veldhoven
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Met een persoonlijke login 

op de internetpagina 

van smits zie je in 

een oogopslag uitgebreide 

beheersfuncties voor alle 

sportvelden

TecHniScHe SPecificATieS
• Aantal stations: 8 (eenvoudig uit te breiden 
  naar 24)
• Fertigatie: op basis van % van 
  programmaduur
• Flowmanagement: meten watervolumes 
  hoog/laag
• Input (optioneel): pulswatermeter en 
  regensensor
• Intervallen en overlappingen: ja, maximaal 99
• Master valve/pompstartaansluiting: ja
• Onafhankelijke programma's: 8 (maximaal 
  4 tegelijk)
• Programmatijd: minimaal 1 minuut, maximaal 
  24 uur
• Programmering: kalender-gebaseerd, 
  maximaal 999 dagen
• Starttijden per programma: 4

3 min. leestijd

Zicht op werkelijk watergebruik
Het is heel eenvoudig. Met een persoonlijke login 
op de internetpagina van smits zie je in een oog-
opslag uitgebreide beheersfuncties voor alle sport-
velden. Ook krijg je zicht op het werkelijke water-
gebruik en eventueel de fertigatie. Verder is het 
mogelijk om met een gratis smartphone-app de 
beregening te starten of te stoppen. Deze cloud-
gebaseerde app is gratis en eenvoudig in gebruik, 
waardoor computersoftware en periodieke fees 
niet van toepassing zijn. 
De ssi 8 wordt geleverd inclusief een eenmalige 
serverfee, exclusief simkaart. Ook is hij voor hoc-
keyvelden leverbaar met uitgebreide functies voor 
het beheer van een doseerinstallatie voor algen-
bestrijding.

Samenwerking met Smits
De gemeente Kerkrade gebruikt de ssi 8 sinds 
dit jaar. Marco szalata, beheerder van alle bui-
tensportaccommodaties in deze gemeente, is er 
enthousiast over. ‘Bij de aanleg van het nieuwe 
sportcomplex willem sophia (FC Kerkrade-west, 

fusieclub Heilust/Gracht) in 2003 werd al een 
regeninstallatie aangelegd met smits. Daarna zijn 
er nog vier parken voorzien van sproei-installaties 
van dit bedrijf. we gebruiken voor de beregening 
ook geen kraanwater. Met smits hebben we 
destijds de parken bezocht en bekeken wat de 
mogelijkheden zijn. Vervolgens zijn er plannen 
bedacht. we hebben vijf verschillende manieren 
van aanpak en die zijn vrij uniek. Zo maken we op 
een complex gebruik van een afgekoppeld riool, 
waarin alleen regenwater/bronwater afgevoerd 
wordt. Dat vangen wij vervolgens op in buffers en 
daarmee besproeien wij de velden. smits heeft 
hierbij perfect werk geleverd. we hebben zelfs 
op een sportcomplex overcapaciteit wat water 
betreft. Hier hebben we met smits een constructie 
bedacht, zodat de wijkmedewerkers water kunnen 
pompen voor het sproeien van het groen in de wij-
ken. Daarvóór werd er met kraanwater gesproeid!’
wethouder Tim weijers, verantwoordelijk voor het 
onderhoud van de Kerkraadse sportvelden, bena-
drukt het belang van goed onderhoud: ‘Kerkrade 
is trots op zijn sportaccommodaties. Vakkundig 
en duurzaam onderhoud is daarbij een belangrijk 
instrument om de velden in een optimale conditie 
te houden.’
  
Jip-en-janneketaal
Je kunt dus zeggen dat de samenwerking met 
smits altijd goed bevallen is; logisch dus dat nu 
opnieuw bij dit bedrijf uit Veldhoven werd aange-
klopt voor het nieuwe systeem ssi. 
szalata: ‘ik denk dat we een van de eersten zijn die 
dit gebruiken. De site waarop we moesten inlog-
gen, was in eerste instantie alleen in het engels; 
dat is nu aangepast. Ook waren er wat vaktermen 
in het begin; die zijn nu omgezet in jip-en-janne-
ketaal. Maar eigenlijk moet ik zeggen dat het vanaf 
dag één allemaal goed functioneert. echt super.’

in een ochtend alles gecheckt
‘Deze techniek bevalt ons echt heel goed. Het 
systeem is perfect, heel fijn om mee te werken, 
heel gebruikersvriendelijk. Het grote voordeel 
is dat je gewoon vierentwintig uur per dag kunt 
sproeien, dus je bent niet afhankelijk van mede-
werkers die overdag iets moeten installeren om ’s 
nachts te kunnen sproeien. Daarnaast kun je alles 
precies zien, bijvoorbeeld als er ergens een stroom-
storing is of zo. Dat wordt gelijk geregistreerd 
en dan krijg je er een mailtje van. Als er iets niet 
klopt, krijg je dat dus snel te zien. Bij de installatie 
is ook een tablet geleverd. Als het droog is, loop 
je één keer per week ’s morgens een rondje over 
de velden en doe je even het testprogramma aan 
om te kijken of alle sproeiers nog goed lopen. Dan 

heb je in één ochtend alles gecheckt. normaliter 
zou je daar een hele dag mee bezig zijn geweest. 
Dit scheelt echt heel veel tijd. eerst had ik voor dit 
soort bezigheden een aantal medewerkers nodig; 
nu doe ik alles zelf.’ 

Uren goed verdelen
‘Ook het tijdstip van het sproeien is belangrijk. 
ik heb op meerdere velden één sproei-installatie 
staan en nu kun je via de computer de uren goed 
verdelen met een schema. Dan weet je precies 
hoelang je nodig hebt om te sproeien. ik log in en 
dan krijg ik de vijf accommodaties met de sproei-
installatie te zien. Met een tijdschakelaar regel ik 
hoelang de besproeiing loopt; ik kan alles goed 
programmeren, nu. ik ben er zeer tevreden over. 
Het systeem werkt perfect.’
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De Toro GM4010 smartpower Tier 4 is een innovatieve maaier voor grote oppervlakten. Het voorop geplaatste maaidek biedt de bestuurder een uit-

stekend zicht. Manoeuvreren en maaien rond obstakels is eenvoudig en men laat geen ongemaaid gras achter. De maaier is voorzien van de exclusieve 

Smartcool™-technologie: zodra het heet wordt onder de motorkap, laat het systeem de koelventilator korte tijd omgekeerd draaien om vuil uit het 

luchtinlaatsysteem te blazen. 

Auteur: sylvia de witt

Het resultaat hiervan is non-stop verbeterde 
productiviteit, zelfs op heuvels en nat gras. Deze 
Toro levert vermogen waar het nodig is: om gras 
te maaien, hoe uitdagend de omstandigheden 
ook zijn. Met de smart Power™-technologie, een 

groot motorkoppel en gepatenteerde, efficiënte 
maaidekaandrijfsystemen is deze maaier synoniem 
voor productiviteit. Deze maaier heeft nogal wat 
voordelen: hij zorgt onder alle omstandigheden 
voor een optimale messnelheid, er kan eventueel 

een maximale snelheid worden ingesteld, er zijn 
minder handmatige bedieningsorganen, waardoor 
de bestuurder zich op het maaien kan richten, en 
het brandstofverbruik is zuinig.

Toro GM4010 smartpower 
Tier 4 is geschikt voor grote 
oppervlakten
‘Wij werken veel met zichtbestekken; dan word je dus ook beoordeeld op 
overmatige grasresten en de Toro verdeelt het gras gewoon beter’
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Prijs-kwaliteitverhouding is oké
Peter van Kemenade van Ploegmakers 
Cultuurtechniek uit Veghel heeft dit voorjaar een 
Toro GM4010 smartpower Tier 4 aangeschaft.
‘wij hadden voorheen ook een Toro van Jean 
Heybroek. Die beviel ons altijd goed en hoewel de 
prijs wel wat hoger is dan die van andere maaiers, 
vond ik de prijs-kwaliteitverhouding oké. Maar 
kwaliteit is niet altijd direct te zien en ook niet uit 
te leggen, vooral niet aan mensen die niet tech-
nisch zijn aangelegd. Dat ben ik ook niet, maar 
ik hoor het van mensen die ermee werken en er 
verstand van hebben. is een machine functioneel, 
hoeveel hectares maaien ze per dag, hoe is de 
maaibreedte, de capaciteit? Heeft hij veel pro-
blemen, valt hij vaak uit? Dat kost altijd geld. een 
machine moet betrouwbaar zijn.’

Smart Power™-systeem
en betrouwbaar is hij vooralsnog. Daarbij heeft 
deze Toro het revolutionaire systeem smart Power, 
waardoor de machine bijna voor zichzelf denkt. 
Het systeem controleert automatisch de maaisnel-
heid en optimaliseert de maaiprestaties. Het zorgt 
er met name voor dat de machine niet vastloopt 
in zware maaiomstandigheden en biedt een onge-
evenaarde maaikwaliteit, zelfs in zware omstandig-
heden of wanneer de machine wordt bediend door 
een nieuwe gebruiker.
Van Kemenade: ‘Hiervóór hadden we een Toro 
4000 en ook nog een andere machine, een twee-
dekker. Die heb ik nog steeds, maar hij kan niet 
zo veel als de Toro. Die kan meer gras aan, maait 

met gemak. Het maaibeeld is beter dan dat van 
de andere machine. wij werken veel met zicht-
bestekken, dus wij worden beoordeeld op beeld; 
dan word je dus ook beoordeeld op overmatige 
grasresten op gazons. en de Toro verdeelt het gras 
beter. Overigens: als je veel maaihopen krijgt, moet 
je terug met je rijsnelheid. Dat kost extra tijd, extra 
brandstof en extra vermogen. Het voordeel van 
deze 4010 is dat hij daaraan is aangepast met een 
smart Power-systeem. Als het gras wat hoger is, 
worden de draaisnelheid en het vermogen daar 
automatisch aan aangepast. Dit smart Power-
systeem is als eerste ontwikkeld bij de Toro. in het 
begin was dat lastig, omdat we niet meer de regie 
hebben; de maaier neemt die over. Dat was echt 
even wennen. Maar degenen die ermee werken, 
zijn er nu heel tevreden over.’

Geen herrie meer in de cabine
‘Deze Toro regelt automatisch de benodigde pk’s 
tussen de aandrijving en de maaideks en daarmee 
zoekt hij dus de ideale rijsnelheid. Gemiddeld zit 
de maaisnelheid tussen de 10 en 15 kilometer per 
uur. Hij is ook erg wendbaar. Op grotere stukken 
heeft hij cruisecontrol; dat is fijn bij veldjes van 
bijvoorbeeld 6000 meter. Dan kun je hem gewoon 
laten gaan; dat is wel een gemak.’ 
De cabine is voorzien van een geïsoleerd bestuur-
dersplatform, waarbij alle trillingsbronnen zijn 
geëlimineerd, om de werkbelasting te minimalise-
ren. Alle bedieningselementen, zoals het tractie-
pedaal, de hydraulische bedieningshendels voor 
maaideks et cetera zijn vervangen door elektroni-

sche schakelaars. Alle warmte- en geluidsbronnen 
zijn uit de cabine verwijderd, want hydrauliek 
wordt soms erg warm en geeft altijd geluid af. 
‘Vroeger zaten al die hydraulische slangen in de 
cabine’, vertelt Van Kemenade. ‘Dan hoorde je gera-
tel, was er een hoop herrie en werd het gruwelijk 
heet. nu bestaat de machine veelal uit elektronica 
en zijn slangen en leidingen buiten de cabine 
geplaatst, waardoor de machine vriendelijker is om 
mee te werken. Daarnaast zijn er van die rubberen 
stootblokken op de maaidekken gezet. Als eige-
naar en degene die de rekeningen moet betalen, 
vind ik het goed dat die erop zitten. Mijn bestuur-
der was er minder blij mee, moest er nog aan wen-
nen. Maar zo hebben we wel minder slijtage.’ 

De besparing zit hem in het onderhoud
Van Kemenade vindt dat alle maaiers wel iets heb-
ben, als je ze met elkaar vergelijkt. ‘Maar mij gaat 
het erom: wat kost zo’n maaier mij nou per uur? in 
het ene jaar rijdt hij tussen 1000 en 1100 uur, maar 
ik heb ook jaren van 800 uur. ik wil graag weten 
hoeveel hij mij gemiddeld in vijf jaar kost. Het is 
gelukkig een heel onderhoudsarme machine en 
je kunt overal goed bij; je kunt snel onderhoud 
verrichten als het moet. Zo zitten de messen met 
maar één bout vast. Vroeger waren ze twee uur 
bezig met die messen; nu gooien ze die in een 
kwartier eraf en er weer op. De kosten van deze 
onderdelen zijn echter aan de hoge kant. Maar 
als de messen dan twee keer zo lang meegaan, 
dan maakt dat niet uit. De besparing zit dan in het 
onderhoud; dat is de rekensom die je moet maken. 
De verwachting is dat we met deze maaier op 
minimale kosten blijven zitten. Van een machine 
vragen wij zekerheid en zo weinig mogelijk uitval. 
wat dat betreft zien we in deze machine meer heil 
dan in de vorige.’

Peter van Kemenade bij de nieuwe Toro
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Melspring international uit Velp is een bekende speler in de wereld van het groen. Door de jaren heen heeft Melspring zich ontwikkeld van importeur en 

handelsonderneming van meststoffen tot een bedrijf dat duurzame oplossingen ontwikkelt die worden ingezet in golf, sport, openbaar groen, land- en 

tuinbouw. Hierbij stelt Melspring de gezondheid van het gewas en zijn omgeving centraal door integrated Plant Health Management. De producten bie-

den bescherming door optimalisatie via het blad; ze leveren organische stof aan de grond en ammoniumvoeding voor de plant en bieden een optimaal 

bufferend vermogen in de grond.

Auteur: sylvia de witt

‘Als je ergens mee werkt, dan 
moet je er zelf wel een goed 
gevoel bij hebben’
Integrated Plant Health Management van Melspring

Hoofdgreenkeeper Patrick van den Beuken 
van golfbaan De Golfhorst 
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erg over te spreken
Patrick van den Beuken is nu voor het achtste sei-
zoen hoofdgreenkeeper van golfbaan De Golfhorst 
in America. De laatste vier jaar is hij met het pro-
gramma van Melspring bezig en hij is er erg over te 
spreken. Voor de bodemverbetering van de greens 
gebruikt hij een programma van Melspring met: 
• Stor-it, een granulaire minerale bodemverbeteraar 
die de drainage verbetert, de uitspoeling van nutri-
enten reduceert en zilvermos vermindert; 

• Matrix, een complete zandbodemverbeteraar die 
zorgt voor viltafbraak, het bodemleven stimuleert 
en ook bijdraagt aan vocht- en nutriëntenbuffe-
ring. Hiermee is de afgelopen drie jaar een proef 
gedaan op enkele greens die het slechtste waren;

• Vitalbase, een organische bodemverbeteraar met 
langdurige werking, die veel wordt toegepast bij 
de aanleg van golfbanen en sportvelden. Dit mid-
del stimuleert het bacterieel bodemleven, levert 
natuurlijke basisvoeding en gaat viltopbouw 
tegen.

Daarnaast zet Van den Beuken ook Marathon 
Vitalphos in. Vitalphos verhoogt de beschikbaar-
heid van nutriënten, stimuleert een sterke wortel-
ontwikkeling en bevat 100 procent teruggewon-
nen fosfaat van nederlandse bodem. Ook zet hij 
Marathon iJzervoeding in, dat goed oplosbaar is 
in water, en Marathon langwerkende, organisch 
minerale meststoffen.

Melgreen Liquid range
Optimalisatie van het blad vindt plaats door 
iets volkomen nieuws: Melgreen Liquid Range. 
Resultaten van de onderzoeksinstituten sTRi en 

DOC bewijzen dat het Melgreen Liquid preventie-
programma van Melspring zorgt voor verlaagde 
ziektedruk, verminderde stress voor de plant, groe-
ner en gezonder gras en betere bespeelbaarheid 
van de banen.
‘Deze kostenbesparende range bestaat uit een 
complete serie producten met synergetische 
werking’, legt Jos Theunissen van Melspring uit. 
‘Voorheen heette dit Biopass, maar deze naam mag 
in verband met de europese regelgeving niet meer 
worden gebruikt. nu heeft Melspring in dit product 
mangaan, silicium en koper geïntegreerd. wat 
voorheen twee producten waren, is nu nog maar 
één product. Dit maakt het voor de eindgebruiker 
weer gemakkelijker. Hij heeft straks maar één jer-
rycan in plaats van twee nodig.’
Van den Beuken: ‘Voorheen moest eerst skeleton 
of see You in de tank gedaan worden en vervol-
gens Biopass, om een optimaal effect te bereiken. 
nu is dit in één product verenigd, waardoor het 
voor de eindgebruiker nog eenvoudiger is toe te 
passen.’ De nieuwe producten heten Melgreensi en 
MelgreenCu. 

Van den Beuken geeft bij de golfbaan aan wat hij 
nodig heeft en hoe hij de greens wil bewerken. 
‘Maar ik heb nog geen fungiciden gebruikt, dit jaar. 
Omdat ik al een aantal jaar met de producten van 
Melspring werk, denk ik dat het alleen maar beter 
wordt. Op de slechtste greens, waar ik Matrix heb 
gebruikt, zie ik al veel minder droogtestress dan 
voorheen. Dit zijn nu niet meer de slechtste greens: 
4 was eerst compleet weg, maar zit nu heel mooi in 
het gras. en ook op 9 en 18 zitten nu veel minder 
droogteplekken dan vorig jaar.’

fijn om het complete programma te volgen
MelgreenMn is pas dit jaar op de markt gekomen. 
Van den Beuken is hier afgelopen voorjaar mee 
begonnen; dit voor een snellere opstart in het 
voorjaar. Hij heeft geconstateerd dat er nagenoeg 
geen schimmel was, slechts een heel klein beetje 
als het heel slecht weer geweest was. 
‘ik zeg niet dat er nooit schimmel in zal komen, 
maar ik houd het goed onder controle, mede door 
Melgreen Koper samen met Marathon iJzervoeding 
en bepaalde zuren, waardoor je geen fungicide 
hoeft te gebruiken. Daar ben ik wel heel blij mee. 
en in het midden van het seizoen pas ik Melgreen 
Koper intensiever toe om de plant wat meer stevig-
heid te geven, want dan krijg je vaak droogtestress.’
Van den Beuken vindt het fijn om het hele pro-
gramma van Melspring te volgen in plaats van er 
slechts één dingetje uit te halen om mooie resulta-
ten te verkrijgen.
‘in principe zou je zelf een programma kunnen 

samenstellen met bepaalde producten, maar ik 
vind het prettig dat je bij een leverancier een com-
pleet programma kan krijgen. Als ik iets niet hele-
maal zeker weet, bel ik gewoon Jos Theunissen of 
iemand anders van Melspring met de vraag hoe zij 
erover denken. Dan heb je direct rugdekking.’ 

inhoudelijk weten waar je mee bezig bent
Drie jaar geleden was er op de Golfhorst nog drie 
centimeter vilt; dit voorjaar kwamen de hoofd-
greenkeeper en Theunissen tot de ontdekking dat 
er nauwelijks meer vilt aanwezig was. 
Theunissen: ‘ik schrijf dat toe aan het gebruik van 
de combinaties van meststoffen, Matrix en het 
Melgreen-programma. De suikers in Matrix en in 
de Melgreen-range zorgen voor de omzetting van 
het vilt.’

‘Daarom denk ik dat ik op de goede weg ben met 
deze producten’, voegt Van den Beuken eraan toe. 
‘Los van het Melgreen Liquid-programma is Matrix 
dus erg belangrijk. Het gaat om het hele verhaal en 
ik heb hier gewoon goede resultaten. Als je ergens 
mee werkt, dan moet je er zelf wel een goed 
gevoel bij hebben. Dit jaar wil ik ook de tees en de 
voorgreens ermee behandelen. Als je vaak schim-
meldruk hebt op de voorgreens, dan loop je dat 
naar de greens, vandaar dat ik de voorgreens nu 
hetzelfde wil behandelen. Dat dit eerder nog niet 
is gedaan bij de proef, is puur vanwege het kosten-
plaatje. Met deze producten heb je misschien vier 
of vijf bespuitingen minder nodig. Maar je moet 
inhoudelijk wel weten waar je mee bezig bent. 
Je kunt wel werken aan de hand van een bemes-
tingsschema, maar soms moet je een week eerder 
spuiten of strooien, en dat kan Jos Theunissen 
niet zeggen. Daar komt bij dat ik het liefst zo min 
mogelijk met bestrijdingsmiddelen werk, dus ik wil 
graag met deze producten verdergaan. ik ben er 
erg tevreden over.’

4 min. leestijd
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Over de constructie is nagedacht 
en de afgifte klopt; er staat 
zoveel kilo per hectare, dat is 
allemaal keurig uitgezocht’
SUPERcompact-serie doorzaaimachines met nieuwe werkbreedte van Vredo uit 
Dodewaard

na meerdere aanvragen vanuit de markt om de SUPercompact-serie uit te breiden met bredere modellen, komt Vredo met vier nieuwe modellen: de 

DZ218.035 met getrokken versie DZ218.035T, en de DZ222.035 met getrokken versie DZ222.035T. Deze modellen, met een werkbreedte van respec-

tievelijk 1,8 en 2,2 meter, hebben beide een zaaiafstand van slechts 3,5 centimeter. Ook kunnen beide modellen in de getrokken uitvoering geleverd 

worden met het fameuze hydraulische bodemvolgsysteem. Uiteraard behouden de machines het dubbele schijvensysteem met progressieve drukveer 

voor de beste snijeigenschappen.

Auteur: sylvia de witt
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De suPeRcompact-serie bestaat nu uit de werk-
breedtes 0,8, 1,2, 1,6, 1,8 en 2,2 meter. De nieuwe 
modellen zijn vooral interessant voor vlakke 
sportvelden. Deze machines zijn lichter en wend-
baarder en iets gunstiger dan hun grote broer, de 
Vredo sport-serie met zijn dubbele zaadbak. Zelfs 
bij de meest prestigieuze fieldmanagers staan de 
Vredo-doorzaaimachines bekend om hun perfecte 
zaai-eigenschappen in de grond en de traploos 
instelbare en zeer nauwkeurige zaaddosering.

Verzwaard met speciale veren
er was al een suPeRcompact-serie van Vredo voor 
de golfwereld, maar Vredo durfde het eerst niet 
aan om die te verbreden voor sportvelden, omdat 
er dan een stuk kwaliteit niet kon worden gega-
randeerd. 
Pieter Teunis Hoogland, exportmanager doorzaai-
machines bij Vredo: ‘Het ging dan om de scherpte 
van de schijven en de manier van indringen in 
de grond. we moeten een sneetje maken om het 
graszaad echt in de grond te verwerken. Dus niet 
erbovenop, voor de vogels, maar in de grond, voor 
de greenkeeper. er is een bepaald gewicht en een 
zekere veerdruk nodig om die schijfjes in de grond 
te krijgen. Dat durfden wij aan tot 1,60 meter, voor 
de golfwereld. in de sportwereld wil men echter 

efficiënter werken; daarom hebben we de 1,80 
en 2,20 meter toegevoegd. De machine is dus 
verbreed en hier en daar verzwaard met speciale 
veren, om toch al die 63 schijven op diepte in de 
grond te krijgen.’ 

Kan met lichte trekker worden getild 
efficiëntie komt bij deze twee nieuwe modellen 
maximaal tot zijn recht dankzij de zeer compacte 
bouw. Dit leidt tot 18 procent sneller doorzaaien 
van een sportveld en tot 2,8 meter minder beno-
digd laadoppervlak tijdens transport. 
‘er komt veel logistiek kijken bij dit soort machines’, 
vertelt Hoogland. ‘Het oude model is bijna vijf 
meter lang. Omdat dit model echter heel licht is, 
hoeven we het niet altijd met een wielstel uit te 
voeren. Het oudere model kan niet worden getild 
door een trekker, terwijl dat van de suPeRcompact-
serie toch met een heel lichte trekker kan worden 
opgetild. Daardoor heb je op de vrachtauto ruimte 
over en kun je eventueel nog een andere machine 
meenemen. Ook kun je door deze nieuwe machine 
toch met een lichte trekker op gevoelige sport-
velden rijden, terwijl hij uiteindelijk wel hetzelfde 
resultaat heeft qua capaciteit en werkbreedte. 
Daarbij is hij ten opzichte van de machines van 
concurrenten ook veel lichter.’

Zaaddiepte correct instellen
De verbeterde instelbare zaaidiepte is een 
geslaagd voorbeeld van precisie. Ook is volgens 
Vredo het doseringssysteem nu perfect afgedicht, 
zodat er geen zaadverlies meer voorkomt. 
‘Graszaad is ook in de sportwereld erg kost-

baar, dus het gaat om optimale benutting’, legt 
Hoogland uit. ‘een goede benutting krijg je 
door de zaaddiepte heel correct in te stellen. 
Veldbeemdgras, bijvoorbeeld, wil je maar 5, 6 mil-
limeter in de grond brengen. Dat gras moet door 
licht kiemen en dan kiemt het ook sneller. Met 
deze machine is het mogelijk om heel ondiep in 
de grond te zaaien, in plaats van erbovenop. Ook 
de instelling van het aantal grammen per m2 kan 
traploos. Bij echt zware omstandigheden kun je 
de rol nog vullen met water om gewicht over te 
dragen, zodat je de schijven goed in de grond kunt 
krijgen.’

Vredo SUPERcompact-serie.

Omdat dit model echter 

heel licht is, hoeven we het 

niet altijd met een wielstel 

uit te voeren

4 min. leestijd
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Wat is het verschil tussen een 
Porsche en een Wave Machine?

Verbod chemische onkruidbestrijding.
Het aftellen is begonnen. Wij zijn klaar voor de race!

Ontdek de nieuwe krachtpatser. 
Wave Sensor Series 400/34. 
Klaar voor iedere uitdaging.
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WAVE is de meest voordelige, effectieve en energiezuinige methode voor niet-chemische 
onkruidbestrijding. De WAVE methode bestrijdt alle soorten onkruid, algen en mos met 
behulp van thermische onkruidbestrijding, oftewel onkruid doden met heet water. 
WAVE biedt de beste prijs-kwaliteit verhouding, is milieuvriendelijk en duurzaam, 
is geschikt voor alle verhardingen, werkt veilig en schadevrij en ondersteund en adviseert 
de klant op het gebied van onkruidbestrijding en alles wat daarbij komt kijken. 
Kortom: De beste oplossing!

WAVE absoluut de beste in onkruidbestrijding

Eigenlijk niets. Gebouwd vanuit passie
en klaar voor iedere uitdaging!
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 De specialist op het 
gebied van 

radiografisch werken. 

T: +31 (0)514 764 016
info@machines4green.nl
www.machines4green.nl

www.maredo-bv.com     sales@maredo-bv.com /maredobv @MaredoBV 

Maredo BV 
Innovators in Turf Maintenance 

MT-serie machines 

Verschillende heads beschikbaar voor 
verschillende toepassingen.  Verticuteren 
of beluchten met perfecte bodemvolging en 
volledige mechanische aandrijving 

 

GT-serie machines 

Acht  verschillende heads beschikbaar voor 
verschillende toepassingen.  Hierdoor kan de 
greens maaier ingezet worden als doorzaaier, 
beluchter, corer, en  verticuteerder.  Ideaal 
om  een viltprobleem op de green snel onder 
controle te krijgen 

PuT-serie machines 

Eën basismachine met verschillende heads uit 
te rusten. Hierdoor kan doorzaaien, vegen en 
beluchten met één machine worden uitge-
voerd 

U bent op GroenTechniek Holland 2015 
van harte welkom op stand 1.14 
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in buitenland al eerder geïntroduceerd
Vorig jaar zijn de eerste modellen verkocht. in 
het buitenland was de serie al eerder ingevoerd, 
omdat de beurzen daar eerder plaatsvonden dan 
in nederland. nu wordt de suPeRcompact-serie op 
de GTH voor nederland als nieuw geïntroduceerd. 
Hoogland: ‘we kregen ook veel vraag uit engeland, 
ook van Alan Ferguson. Hij is jaren dé fieldmanager 
van engeland geweest, een vooraanstaande man 
in het sportveldonderhoud. Toen hij wist dat deze 
machine eraan kwam, heeft hij hem direct besteld.’
Jan schouten van schouten Groencultuur in Gendt 
was de eerste in nederland die de Vredo-machine 

met 1,8 meter werkbreedte aanschafte. 
‘Mijn vorige machine was 1,60 meter; dat vond ik 
net te smal. ik had zelf nog een oude, veel bredere 
machine die ik eventueel wilde versmallen; dat 
vertelde ik nog aan Pieter Teunis in Biddinghuizen. 
Hij adviseerde mij om dat niet te doen, omdat de 
suPeRcompact-serie zou worden verbreed en al 
gauw op de markt zou komen.’

Toen deze suPeRcompact-machine met de bredere 
werkbreedte van 1,8 meter op de markt kwam, 
dacht schouten: die wil ik wel hebben. De 2,2 
meter vond hij weer te breed, vooral om mee te 
werken in tuintjes en plantsoenen. een 2,0 had hij 
nog wel willen hebben, als dit formaat ook zou zijn 
gebouwd; dan zou hij de 1,8 daarvoor ingeruild 
hebben. Maar goed, die is dus niet op de markt.

Geen aangepaste trekhaak
Jan schouten is redelijk tevreden met de machine, 
maar heeft ook wat kanttekeningen. 
‘Hij is compact opgebouwd; de naam van de serie 
zegt het al. Hij is gebruikersvriendelijk en hij werkt 
prima. Over de constructie is goed nagedacht en 
de afgifte klopt; er staat zoveel kilo per hectare, 
dat is allemaal keurig uitgezocht. Hij is ook heel 
gemakkelijk te bedienen. De compact-serie is zijn 
geld wel waard; daarom wilde ik deze machine ook 
per se hebben. 

Het enige nadeel van deze machine is dat het zaad 
niet goed in de zaaipijpjes terechtkomt als je wat 

harder rijdt. Dan valt het boven op de zaaimachine. 
Bij de aanschaf wilde ik de machine iets aangepast 
hebben zodat ik hem aan mijn tractor kon kop-
pelen, maar dat kon helaas niet. Dat is wel jammer, 
want er is maar één doorzaaier op de markt en dat 
is die van Vredo.’ 

Jan schouten van schouten 

Groencultuur in Gendt was 

de eerste in nederland 

die de Vredo-machine met 

1,8 meter werkbreedte 

aanschafte

Pieter Teunis Hoogland van Vredo is erg trots op de nieuwe werkbreedtes van de SUPERcompact-serie.

De SUPERcompact 1,8 aan het werk voor Schouten Groencultuur.
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‘Doordat wij hierin samenwerken met John Deere, 
mogen wij de naam “Roberine” weer gebruiken,’ 
legt Gerrit van nieuwenhuizen, managing director 
van Votex BV uit. ‘De nieuwe Roberine F3 is als 
Votex ontwikkeld in de kleuren oranje en grijs, 
maar wij zetten hem nu in Roberine-groen, gecom-
bineerd met donkergrijs in de markt. Votex is 
bekend van de grote klepelmaaiers en deze zijn nu 
vertaald naar een klein, compact model. Met deze 
nieuwe machine spelen we in op de tendens dat er 

minder gemaaid wordt. Gemeenten geven minder 
geld uit aan maaien. werd het gras vroeger een 
keer per week gemaaid, nu zie je heel veel groen-
stroken waar het gras al behoorlijk hoog is. Dat 
gras kun je niet meer maaien met een kooimaaier, 
anders loopt hij vol. en een cirkelmaaier maait wel, 
maar dan komen er allemaal proppen achter uit 
het maaidek en krijg je geen mooi maaibeeld.’
Hoge maaisnelheid
De machine is compact, wendbaar en heeft een 

hoge transportsnelheid. Door de vierwielaandrij-
ving is er maximale grip op ieder type ondergrond, 
waardoor de klepelmaaier ook bij uitstek geschikt 
is voor het maaien op taluds. Vanwege de speciaal 
ontworpen klepelmaaierunit in combinatie met de 
unieke Votex-klepel kan een hoge maaisnelheid 
worden bereikt, zelfs in hoog gras. De machine 
heeft een maaibreedte variërend van 77 tot 215 
centimeter, wat zorgt voor een hoge capaciteit en 
kostenefficiënt werken. 

Votex heeft een nieuwe zelfrijdende klepelmaaier ontwikkeld. Deze wordt gepresenteerd als de roberine, de naam van de fabriek aan de Goolkaten-

weg in enschede waarin John Deere was gehuisvest.

Auteur: sylvia de witt

‘Deze machine is gewoon 
hufterproof’ 
Zelfrijdende klepelmaaier Roberine van Votex uit Enschede



49www.stad-en-groen.nl

TeCHnieK

Alwie Gering, vertegenwoordiger van Jan de 
winkel in Goor, heeft de Roberine uitgetest. ‘we 
hebben de John Deere en de Roberine in ons werk-
programma gehad. Twintig jaar geleden al hebben 
wij met de Roberine gedraaid in een driekooier 
en in een vijfkooier. nu wordt de overstap dus 
gemaakt naar een nieuwe klepelmaaier die ook 
om te bouwen is naar een driedelige kooimaaier 
om sportvelden te maaien. Dat is de Roberine F3 
geworden.’ 

Weinig schade
‘ik zie heel veel toekomst voor deze nieuwe klepel-
maaier. Deze machine is gewoon hufterproof. Hier 
krijg ik ook weinig schade mee. Als ik een trottoir 
raak of een baksteen, slaat zo’n klepel erop en die 
kantelt weg. er kan hooguit een klepeltje kapot 
gaan, maar dan zet ik er gewoon een nieuwe in, 
waarna ik weer door kan met mijn werk. in het 
begin merkte ik dat het rijpedaal wat te agressief 
was. Dat is nu verbeterd, evenals de besturing. Die 
is zeer prettig, want je hoeft veel minder slagen te 
maken om de bocht door te gaan en ook het zit-
comfort is aangepast.’ 

Vlot mee uit de voeten
Gering vindt het een voordeel dat de machine 
ook wat ruimer en langer is geworden, zodat ook 
zwaardere mensen er comfortabel in kunnen zit-
ten. ‘en het stuur is in hoogte verstelbaar en er zit 
een luchtgeveerde stoel in, fijn voor de chauffeur 
als hij er een paar uur op moet zitten, want niet 
alle terreinen zijn even vlak. De Roberine F3 is ook 
superwendbaar. er zit achterwielbesturing op en 
je kunt hem ook mooi om paaltjes heen cirkelen. 
Hij is veel directer en zowel voor- als achteruit is 
hij gewoon snel. Voor een aannemer die hiermee 
gaat werken, is het een machine waar hij vlot mee 
uit de voeten kan. Als je een beetje een mooi maai-
beeld wilt houden, dan maai je tussen de 7 en 12 
kilometer per uur. Dan is het nog verdraagzaam 
voor de man die erop moet zitten, en dan krijg je 
ook een maaibeeld waarover je tevreden kunt zijn. 
Zelfrijdend is dit de kleinste klepelmaaier die er 
is. en helemaal in zijn opgeklapte functie kan hij 
door smalle doorgangen heen. Met een, twee of 
drie kooimaaiers zijn ze onafhankelijk van elkaar 
te bedienen. Als ik ergens een smal strookje moet 
maaien, laat ik één bak naar beneden zakken.’

Mogelijkheid er een kooimaker op te bouwen
Jan de winkel heeft hem nu voor driekwart jaar in 
de test. Gering: ‘ik rijd er een keer een uur op, dan 
weer eens twee uren. Dan gaan we ermee op pad 
om hem bij klanten te introduceren om te kijken 
hoe die het ervaren om met een klepelmaaier te 
werken. uit de testen is gebleken dat de machine 
heel veel aankan. Het is ook een machine die 
gebouwd is om een klepelmaaier aan de praat te 
kunnen houden, want een klepelmaaier slaat het 

gras eraf en heeft dus kracht nodig. een kooimaaier 
knipt het eraf, dus voor een kooimaaier heb je veel 
minder vermogen nodig. in de kooimaaierwereld 
probeert men wel eens om er een klepelbak aan 
te hangen, maar dan kom je heel veel vermogen 
tekort. Hier zijn de rollen omgedraaid. Bij de 
Roberine is vermogen ingebouwd; er zijn klepel-
maaiers aan gehangen met de mogelijkheid er 
eventueel een kooimaaier op te bouwen. Dat is het 
sterke punt van de Roberine.’

Mooi design
‘De Roberine F3 is inderdaad ook ontworpen voor 
een kooimaaier,’ zegt Van nieuwenhuizen. ‘er zijn 
ook anderen die dit proberen, maar die komen 
vanuit een andere richting. wij hebben ‘m speciaal 
ontwikkeld om deze klepelmaaier aan te drijven. 
Het voertuig kan voor beide gebruikt worden, dus 
voor zowel een kooimaaier als een klepelmaaier. 
De armen blijven dan hetzelfde. we gaan hier de 
Roberine-kooien aan hangen en dan kunnen we 
met hetzelfde voertuig én klepelen en met een 
kooimaaier maaien. Het gaat niet alleen om com-
fort, maar ook om design, want je wilt toch trots 
zijn op een machine die, naast dat hij eenvoudig is 
in de bediening, ook mooi is om te zien.’
De nieuwe klepelmaaier zal europa als afzetgebied 
hebben. 
Van nieuwenhuizen: ‘in engeland heeft John Deere 
in het verleden de driedelige kooimaaier verkocht 
en wij denken dat wij daar ook een grote markt 
kunnen trekken. Ook in Duitsland en nederland 
denken wij veel machines af te kunnen zetten.’

4 min. leestijd

Gerrit van Nieuwenhuizen

Twintig jaar geleden al 

hebben wij met de Roberine 

gedraaid in een driekooier 

en in een vijfkooier

De Roberine-klepelmaaier in aanbouw met Gerrit Nieuwenhuizen op de achtergrond



50 www.stad-en-groen.nl

‘we waren in eerste instantie van plan om een 
bestaande machine zodanig om te bouwen, dat 
wij een oppervlak zouden kunnen profileren door 
middel van frezen. Hiervoor ontstond een idee, 
dat door Arwin Verschoor werd omarmd. in onder-
ling overleg werd een plafondbedrag vastgesteld 
waarvoor de VGR-Groep deze machine zou kunnen 
ontwikkelen en uiteindelijk is er een geheel nieuwe 
machine gebouwd. Dat is bijzonder, omdat zoiets 

er nog helemaal niet was. er waren allerlei machi-
nes waarmee je een ondergrond kunt egaliseren, 
maar nog niet dergelijke freesmachines.’

Supersub
Het hele traject van ontwikkeling tot eindresultaat 
liep van eind januari tot juli; toen werd de machine 
daadwerkelijk opgeleverd. 
Meijerhof: ‘Ja, dat is behoorlijk snel, maar dat was 

voor mij ook een voorwaarde. Het is toch een 
behoorlijke investering, waarmee ik op korte ter-
mijn wat wilde gaan doen.’
Deze machine is uiteindelijk ontwikkeld om 
supersub te kunnen profileren. supersub is een 
nieuwe lichtgewicht constructie van waterdoorla-
tend schuimbeton, die als sporttechnische laag in 
kunstgras- en atletiekconstructies wordt toegepast. 
Meijerhof: ‘supersub is ontwikkeld door Faber 

De VGr-Groep heeft in opdracht van Hofmeijer civiel- en cultuurtechniek een machine ontwikkeld die oppervlaktes kan profileren door middel van 

frezen. Deze is inmiddels gebouwd en hij functioneert voor honderd procent, volgens Jacco Meijerhof van Hofmeijer civiel- en cultuurtechniek.

Auteur: sylvia de witt

‘Het idee is ontstaan omdat ik een Supersub 
sportvloer vlak wilde frezen, maar ik kan dit 
ook op natuurgrasvelden doen’
Nieuwe freesmachine van VGR-Groep Almkerk
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Betonpompen. Maar dit bedrijf kon de constructie 
niet goed vlak krijgen in de afwerking. Dit stukje 
afwerking hebben wij opgepakt; daarvoor hebben 
wij met VGR dus deze speciale machine ontwik-
keld. supersub is zeer geschikt voor onstabiele 
ondergronden, om relatief snel en eenvoudig een 
stabiele sporttechnische fundering te kunnen 
maken.
er is nog geen naam bedacht voor deze machine, 
maar dat zal nog wel gebeuren. we doen het dan 
ook niet elke dag, een machine laten ontwikkelen.’ 

redelijk complexe machine
Dit is niet de eerste machine die Jacco Meijerhof 
heeft laten bouwen, maar wel de eerste machine 
die zo complex is. 
‘Het is een ingewikkelde machine, waarvoor in 
technisch opzicht wel wat hobbels moesten wor-
den genomen. Ook zijn er nog een aantal items die 
nader uitgewerkt moeten worden. Maar dat heb je 
nu eenmaal als je iets nieuws ontwikkelt.’ 
nog even voor de duidelijkheid: Hofmeijer Civiel- 
en Cultuurtechniek is de gebruiker, en de bedenker 
en ontwikkelaar is dus VGR. 
Meijerhof: ‘Mijn idee is op basis van een schets bij 

VGR terechtgekomen. Vervolgens is de product-
ontwikkelaar bij VGR daarmee aan de slag gegaan. 
Hij heeft alle technische hobbels al op papier het 
hoofd geboden, zodat we die in de praktijk niet 
meer zouden tegenkomen. ik moet zeggen dat ze 
dat heel goed hebben gedaan. Het is moeilijk een 
machine te bedenken die zo strak op hoogtes kan 
frezen en vervolgens materiaal in dezelfde werk-
gang verzamelt op de basismachine. Op de voor-
zijde zit een frees, op een transportband wordt het 
materiaal naar achteren gebracht en achter op de 
machine zit een voorraadbak, een bunkerbak, zeg 
maar, waarin het materiaal gelost wordt.’ 

Onder een lasergestuurde hoek het veld  
profileren
Het is een flinke investering geweest, maar de 
machine is dan ook bijna uniek, vindt Meijerhof. ‘ik 
weet ook vrijwel zeker dat er niemand is die vol-
gende week zegt: dit ga ik ook eens laten bouwen. 
Het idee is ontstaan omdat ik een supersub vloer 
vlak wilde frezen, maar ik kan dit ook op natuur-
grasvelden doen. De machine is ontwikkeld op 
basis van een reeds bestaande Fieldtopmaker. Dat 
is een machine die op veel plekken wordt gebruikt. 
Maar onze machine kan onder een lasergestuurde 
hoek het veld profileren. Op een veld met glooi-
ingen en onregelmatigheden in de hoogteligging 
kunnen wij de exacte hoogte van het veld weer 
herstellen door overhoogtes eraf te frezen.’ Ook 
ziet Meijerhof mogelijkheden voor het affrezen 
en profileren van bijvoorbeeld tees op golfbanen 
en weTra-voetbalvelden, maar ook bij het groot 
onderhoud van graveltennisbanen kan de machine 
zijn dienst bewijzen.

Alles functioneert
er zijn vele testuren gedraaid met de onge-
verfde versie. want stel je voor dat er nog dingen 
aan veranderd moesten worden, dan zou het 

zonde zijn als de machine al gespoten was. 
‘Maar we hoefden er niks aan te veranderen; 
dat zegt wel genoeg. er is onder andere op een 
voetbalveld in België een test gedraaid en op een 
atletiekbaan in Roosendaal, en alles functioneert. 
uiteindelijk hebben we de machine na deze testen 
teruggebracht naar VGR. Zij hebben de hele machi-
ne weer gedemonteerd, vervolgens alles naar de 
spuiter gebracht en daarna weer gemonteerd.’

4 min. leestijd

Groen Recycling Bommelerwaard is overge-
dragen aan de VGR-Groep te Almkerk. na een 
week van intensieve gesprekken werden Marcel 
Zorn van Groen Recycling Bommelerwaard 
en de VGR-Groep het eens over de overdracht 
van Groenrecycling Bommelerwaard met zijn 
activiteiten. Marcel Zorn stopt om persoonlijke 
redenen met zijn activiteiten in de groenrecy-
cling. Door de bedrijven Composteerinrichting 
Altena en Groenrecycling Bommelerwaard 
samen te voegen, kan VGR een hoge service 
bieden in het verwerken van groenafval, hout-
afval en puinstromen. Daarnaast biedt deze 
oplossing VGR de mogelijkheid om diverse 
bodemverbeteraars van een constante kwaliteit 
te kunnen aanbieden, zoals groencompost en 
compostmengsels. 

Voor alle duidelijkheid: de activiteiten op de 
groenrecycling in Brakel zijn direct weer hervat. 
Dat betekent dat men van maandag tot en met 
vrijdag tussen 07.30 en 17.30 en zaterdags van 
8.30 tot 12.30 zijn groenafval bij VGR kwijt kan 
en er compostproducten kan halen. 
Met de overname van de GR Bommelerwaard 
heeft VGR nu ook meer en betere mogelijkhe-
den om bodemverbeterende en -versterkende 
producten te maken, waarmee verder vorm 
wordt gegeven aan de ideeën van Arwin 
Verschoor over een gezonde bodem als basis.

Jacco Meijerhof

De nieuwe freesmachine
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na de introductie vorig jaar van de handzame Air Trolly Pack, introduceert Weed control BV nu de Air Variator 100 op de GTH-beurs. Deze nieuwe 

machine komt voort uit de Air combi comfort 100 en heeft alle goede eigenschappen daarvan overgenomen. Zo ook de minimale uitstoot: de machine 

heeft de laagste cO2-uitstoot in zijn klasse en geen roetuitstoot. 

Auteur: sylvia de witt

‘Alles is geprogrammeerd, dus als 
chauffeur hoef je er nu minder over 
na te denken of je het wel goed doet’
De AIR Variator 100 van Weed Control BV uit Waalwijk

De AiR Variator 100 kookt het onkruid en werkt 
zowel preventief als repressief. Het systeem 
bespaart tot maar liefst 70% op de eigen energie 
door heteluchtrecycling. Directeur-eigenaar Bert 
van Loon noemt het zelf weleens ‘chemievrije 
onkruidbestrijding 3.0’. ‘waarbij 1.0 staat voor het 
feit dat we ons eerst richtten op chemievrij, bij 
2.0 was het doel om de CO2- en de roetuitstoot te 
beperken en bij 3.0 gaat het om een (brand)veili-
ger manier van onkruid bestrijden.’

Zeer duurzaam
De AiR Variator 100 werkt op basis van lucht van 
400 graden Celsius, die over het onkruid wordt 
geblazen. Van Loon: ‘Door de hoge convectiesnel-
heid kunnen we het onkruid koken met de hete 
lucht. Daardoor hebben we de werksnelheid kun-
nen verhogen. Die bedraagt momenteel maximaal 
6 kilometer per uur. De snelheid hangt met name 
af van de hoeveelheid biomassa die op het te 
bewerken oppervlak aanwezig is.’
Bijzonder aan deze heteluchtmachine is dat zowel 

de stralingswarmte als de uitlaatgaswarmte van de 
verhittingsunit gebruikt worden voor de hetelucht-
circulatie. 
Van Loon: ‘Beide luchtstromen gaan in de snelstro-
mende circulatie, zodat 70 à 80% van de lucht her-
gebruikt wordt. er is dus heel weinig warmteverlies, 
waardoor je duurzaam bezig bent. Ook worden 
losgeblazen zaden en kiemen meegenomen in de 
luchtcirculatie, zodat ze ontdaan worden van hun 
kiemkracht. Ter vergelijking: sommige andere ver-
hittingssystemen produceren tot wel 500 kilogram 
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CO2 per dag, een personenauto gemiddeld zo’n 
100 kilogram per dag en de AiR Variator 100 slechts 
zo’n 70 kilogram CO2 per werkdag. Dat moet ook 
wel, aangezien steeds meer aannemersbedrijven in 
het kader van de CO2-prestatieladder minder uit-
stoot moeten realiseren bij hun werkzaamheden.’

regelbare luchtstroom naar links, rechts of in 
de lengterichting
Deze heteluchtmachine heeft een groot bedie-
ningsgemak. Het geheel wordt namelijk aange-
stuurd door een PLC met touchscreen. Hierop zijn 
onder meer rijsnelheid, gasdruk, temperatuur, 
luchtcirculatie en blaasrichting eenvoudig af te 
lezen. Met een eenvoudige bediening begeleidt dit 
systeem de chauffeur in begrijpelijke stappen tij-
dens het opstarten en het gebruik van de machine. 
Van Loon: ‘Dit hebben we bewust gedaan, zodat 

ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
deze machine kunnen bedienen.’ 
een andere belangrijke aanpassing bij de AiR 
Variator 100 is een regelbare luchtstroom naar 
links, rechts of in de lengterichting. 
‘Dit was op verzoek van onze klanten. Zij gaven 
de voorkeur aan een luchtstroom die makkelijk 
te sturen is. Hierdoor kunnen gevelhoeken en 
andere obstakels in één werkgang bewerkt wor-
den. nabewerking wordt hierdoor beperkt tot een 
minimum en extra arbeid en arbeidsuren worden 
uitgespaard, waardoor je een lagere vierkanteme-
terprijs krijgt.’ 

Universeel
De AiR Variator 100 is maar liefst 100 kilogram lich-
ter dan de AiR Combi Comfort 100. 
Van Loon: ‘en je kunt er nu meer werktuigdragers 
aan hangen. Verder zitten er voorzieningen voor 
het universeel aanbouwen van deze machine aan 
een bestaande werktuigdrager. Hierdoor is hij ook 
‘s winters te gebruiken, bijvoorbeeld voor glad-
heidsbestrijding. Maar er kan ook een onkruidbor-
stel voor, of een maaimachine.’ 

Twee dagen met gas en diesel vooruit
Remco Vogels van Vogels Groenvoorziening 
Gemonde heeft de AiR Variator 100 nu voor de 
derde week in gebruik en is er erg tevreden over.
‘De lucht is gemiddeld rond de 375 graden en die 
blaast de celstructuur van de planten kapot. in 
eerste instantie blijft de plant schijnbaar intact, je 
ziet er niet veel aan; maar doordat de celstructuur 
kapot is, zal de plant zichzelf kapot groeien.’
Dit principe kende hij natuurlijk, omdat hij al drie 
jaar werkt met de AiR Combi Comfort 100, de voor-
ganger van de AiR Variator 100. 
‘De bestrijding van het onkruid gaat goed. Anders 
dan voorheen, bij het spuiten van chemische mid-
delen, herstelt het onkruid zich na een week of vier 
wel weer langzaam. Door deze bestrijdingsme-
thode put je het onkruid als het ware uit. Het gaat 
niet direct dood, maar als je dit maar vaak genoeg 
blijft herhalen, zie je steeds minder onkruid terug-

komen. Of een bepaald onkruid verdwijnt, waar-
door de onkruiddruk lager wordt. Daarbij is de AiR 
Variator 100 maar een meter breed, zodat je overal 
makkelijk tussendoor kunt.’

Groter bereik
‘we werken ook veel met beeldbestekken en je 
ziet toch dat het onkruid op een gegeven moment 
makkelijker weg blijft. De vorige machine werkte 
in principe ook goed, maar bij deze machine wordt 
de hete lucht naar de voorkant van de machine 
geblazen en doordat je over het algemeen vooruit 
rijdt, heb je minder kracht van de circulatie nodig. 
Anders moest je tegen de rijrichting in de lucht 
naar voren blazen; nu blaast hij de lucht naar ach-
teren. Daardoor gaat de rijsnelheid omhoog. eerst 
reed je tussen de 1 en 1,5 km per uur, nu tussen de 
2 en 3 km per uur. De vorige machine kon de lucht 
dus alleen maar naar voren blazen, maar bij de AiR 
Variator 100 kun je de hete lucht ook naar de zij-
kanten blazen. Dat is bijvoorbeeld makkelijk als je 
langs een muurtje rijdt waar onkruid staat; je kunt 
daar dan regelrecht lucht naartoe sturen. Je hebt 
nu veel meer bereik dan voorheen. Dat werkt echt 
fantastisch. Randen kunnen nu ook behandeld 
worden. Met de vorige machine kon dat niet; dat 
moest dan met een handunit gebeuren. er hoeft 
nu bij lange na niet meer zo veel nagewerkt te 
worden. Voorheen moest je de heteluchtunit zelf 
opstarten; bij deze nieuwe machine is alles gepro-
grammeerd. Als chauffeur hoef je er nu minder 
over na te denken of je het wel goed doet. Je bent 
toch met gas en vuur bezig; nu weet je zeker dat 
alles op de juiste manier gebeurt.’

De AiR Variator 100 werkt 

op basis van lucht van 400 

graden celsius die over het 

onkruid wordt geblazen

4 min. leestijd

Een PLC met touchscreen Bert van Loon Remco Vogels
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De Rasion komt zowel beschikbaar in een duw-
uitvoering als in een aangedreven uitvoering. Hij 
heeft een uitstekend maaibeeld bij maaiwerkzaam-
heden, verricht door groenvoorzieners en lokale 
overheden.

Geoptimaliseerde maaiprestaties
en uiteraard is deze Rasion zeer milieuvriendelijk. 
Zo produceert hij minder geluid (86 dB op lage 
snelheid) dan door een benzinemotor aangedre-
ven maaimachines. Hij kan dus op elk moment 
van de dag worden ingezet, ook op plaatsen waar 

omgevingsgeluid een issue kan zijn. er is geen 
sprake van brandstofgebruik, dus is er geen CO2-
uitstoot, en daarbij is hij gemaakt van recyclebaar 
materiaal. Deze loopmaaier van de toekomst heeft 
een laag energiegebruik vanwege de motor en een 
zeer hoog rendement van 93 procent. Verder heeft 

Het franse bedrijf Pellenc heeft onlangs de eerste professionele accumaaier op de markt gebracht: de rasion. in nederland wordt Pellenc exclusief ver-

tegenwoordigd door Stierman De Leeuw uit Apeldoorn.  

Auteur: sylvia de witt

‘De jongens die ermee werken, zijn 
er zeer tevreden over; het maaibeeld 
is goed en hij doet niet onder voor 
een motorische maaier’

Professionele accumaaier van importeur Stierman De Leeuw uit Apeldoorn
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hij een dubbel mes voor nauwkeurige en geopti-
maliseerde maaiprestaties. Het vermogen wordt 
geleverd door een uLiB1100-accu van Pellenc met 
een capaciteit van 2.000 watt. De Rasion heeft hier-
door een maaicapaciteit die kan oplopen tot wel 
vier uur per acculading.

Gemakkelijk transporteren tussen de maailo-
caties 
De Rasion heeft een vanaf het stuur in te stel-
len messnelheid van 3.000 tot 5.000 toeren per 
minuut, een maaibreedte van 60 centimeter en 
een grasopvangcapaciteit tot 70 liter. Twee zwenk-
wielen aan de voorzijde maken deze machine 
optimaal wendbaar. Bij de aangedreven uitvoering 
is de rijsnelheid ook aan te passen vanaf het stuur. 
Dit is mogelijk via een centraal geplaatst lcd-
display.
Met een gewicht van minder dan 29 kilogram en 
een opvouwbare stuurboom is het transport tus-
sen de maailocaties gemakkelijk. Voor reinigings-
werkzaamheden is de machine verticaal te plaat-

sen door het opklappen van de duwboom. in deze 
stand is de maaimachine automatisch beveiligd 
tegen het onbedoeld opstarten.

Lithiumbatterijtechnologie met extreem hoge 
capaciteit
De Rasion maakt, net als andere Pellenc-producten, 
gebruik van lithiumbatterijtechnologie met een 
extreem hoge capaciteit, die garant staat voor een 
zeer lage milieubelasting. Je kunt hem gewoon 
fijn gebruiken zonder de geur van uitlaatgas-
sen, hem snel starten en er tot een volle dag 
mee werken met één batterijlading. Het Pellenc-
batterijprogramma is dan ook echt ontwikkeld 
voor professionals. Pellenc is de enige fabrikant 
van professionele machines die een complete 
range van machines aanbiedt die met deze mul-
tipurpose-batterijen met extreem hoge capaciteit 
kunnen werken. 
Pellenc-machines worden gebruikt door de over-
heid, hoveniers, groenvoorzieners, boomverzorgers 
en landschapsbeheerders, en in de buurt van 
scholen, ziekenhuizen, begraafplaatsen en andere 
omgevingen die gevoelig zijn voor geluidsoverlast.

Goed scoren op de cO2-ladder
Verheij integrale groenzorg in sliedrecht heeft aan 
het begin van dit seizoen de Rasion-accumaaier 
aangeschaft. Commercieel adviseur Dirk Bos is 
vooralsnog zonder meer tevreden over de produc-
ten van Pellenc.
‘Met de elektrische heggenschaar van dit bedrijf 
draaiden we al een behoorlijke tijd en we proberen 
nu ook de andere producten geleidelijk aan in te 
voeren. want een heel machinepark in één keer 
vernieuwen brengt toch wel wat kosten met zich 

mee. Daarbij zijn niet al onze machines al toe aan 
vervanging, maar als dat wel zo is, dan gaan we 
sowieso voor duurzaamheid. we hebben dus eerst 
de overstap gemaakt van motorische heggenscha-
ren naar heggenscharen op een accu. Dit is een 
omschakeling waar wij als bedrijf al een tijd mee 
bezig zijn. ik denk dat straks 90 procent van onze 
machines draait op een accu. Dat is toch de toe-
komst, gezien het duurzame beleid van ons bedrijf 
en de eisen waaraan je moet voldoen om goed te 
scoren op de CO2-ladder. elektrisch werken is toch 
anders dan dat je iedere dag een paar liter benzine 
verbruikt. Onze jongens waren al heel positief over 
de Pellenc- heggenschaar: de accu houdt het lang 
vol en de heggenschaar zelf is sterk.’

Logisch gevolg
Van de Pellenc Rasion-accumaaier heeft Verheij 
integrale groenzorg sinds het begin van dit seizoen 
een exemplaar. 
Bos: ‘Dit is min of meer een pilotproject van ons 
bedrijf. Als je ziet hoe goed het gaat met die heg-
genscharen van Pellenc, is de aanschaf van deze 
maaier een logisch gevolg. Hij wordt nu in twee 
teams ingezet, met een voorman die goed kan 
beoordelen of deze cirkelmaaier wat is of niet. en 
vooralsnog zijn we er heel blij mee. Hij is milieu-
vriendelijk en geeft veel minder geluidsoverlast, 
wat voor sommige doelgroepen toch ook interes-
sant is. Onze jongens die ermee werken, zijn er 
ook tevreden over. Het maaibeeld is goed en doet 
zeker niet onder voor dat van een motorische 
maaier.’

Hetzelfde verhaal als de heggenschaar
Over het gebruikersgemak heeft hij de jongens 
nog niet echt gesproken, maar dat zal vast goed 
zijn, denkt Bos. ‘Anders had ik allang gehoord dat 
bepaalde dingen van deze maaier niet zouden 
bevallen. Onze jongens werken er dagelijks mee en 
als ze ergens niet tevreden over waren, zouden ze 
dezelfde week al hier op de stoep staan. Dat is niet 
het geval geweest, dus wat gebruikersvriendelijk-
heid betreft zal de machine hen goed bevallen; 
anders hadden we daar zeker iets over gehoord.’
uiteindelijk wordt er gekeken of er meer van deze 
accumaaiers worden aangeschaft. 
Bos: ‘Als deze machine het goed blijft doen, dit sei-
zoen, en de jongens blijven er tevreden over, dan 
zal dit ongetwijfeld hetzelfde verhaal worden als 
dat van de heggenschaar van Pellenc. Daar hebben 
we er inmiddels een stuk of tien van draaien. want 
elektrisch is toch wel de toekomst.’

4 min. leestijd

De Rasion heeft hierdoor een 

maaicapaciteit die 

kan oplopen tot wel vier 

uur per acculading
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Het bedrijf Voets is onder meer dealer van Artificial Turf Machines, kortweg AT Machines, kunstgrasreinigingsmachines die zeer eenvoudig zijn in het 

gebruik en geschikt voor alle typen kunstgrasvelden. 

Auteur: sylvia de witt

‘De zuigcapaciteit van de 
Fieldmaster is beduidend groter 
dan die van de andere machines’
AT Machines van Voets 

Field Master
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‘Daarbij wordt er zo weinig mogelijk gebruik 
gemaakt van pto en hydraulische aandrijvingen, 
en ook worden er alleen afstellingmogelijkheden 
geplaatst op plaatsen waar dit echt nodig is’, vertelt 
Teus van ekeren, salesmanager bij Voets Tractoren 
& werktuigen BV en verantwoordelijk voor de ver-
koop van de AT Machines. 

De Surface Master
Voor het reguliere onderhoud zijn er de surface 
Master, de Rake Master en de Court Master. De 
surface Master is ontwikkeld voor het reinigen van 
oppervlaktes. Door middel van een roterende bor-
stel wordt het oppervlaktevuil uit de mat gebor-
steld en via een schudzeef getransporteerd naar 
een verzamelbak. De meegekomen infill valt weer 
terug in de mat en een borstel achter de machine 
egaliseert de infill. De surface Master hoeft niet 
door een trekker te worden aangedreven, heeft 
een werkbreedte van 1,60 meter en loopt op twee 

loopwielen. Het ene loopwiel drijft een vierzijdige 
borstel aan; deze borstel veegt de toplaag van de 
infill met de vervuiling. Het andere loopwiel drijft 
de schudzeef aan; deze zorgt ervoor dat de infill 
terugvalt op het veld en het vuil naar achter schuift 
in de opvangbak. 
 
rake Master
De Rake Master is ontwikkeld om kunstgrasvezels 
weer netjes in de juiste positie te krijgen, compac-
tering tegen te gaan en de infill te egaliseren. Hij 
is geschikt voor alle kunstgrasvelden die met infill 
gevuld zijn. Door een slim draaisysteem kan er snel 
en eenvoudig worden gewisseld tussen (rake)pen-
nen en borstels. De Rake Master kan achter ieder 
licht trekvoertuig gebruikt worden. 
Van ekeren: ‘Doordat wij met onze Rake Master 
door de infill van de mat heen gaan in plaats van 
eroverheen, kun je deze machine afstellen op een 
bepaalde werkdiepte. Zo kun je ervoor zorgen 
dat de demping weer nagenoeg gelijk wordt aan 
hoe die was bij de aanleg. Dit is belangrijk; bij de 
aanleg wordt elk veld immers gekeurd op onder 
andere de balrol en de balstuit. Door bespeling, 
regen en dergelijke wordt de demping die het rub-
ber of de TPe geven met de dag minder. Door bij 
het wekelijks onderhoud deze laag weer compleet 
los te halen, houd je de demping van het kunst-
grasveld het jaar rond op één verantwoord peil.’

court Master
speciaal voor tennisclubs is er de Court Master, een 
eenvoudige borstelmachine van 1,20 meter breed. 
Hij is geschikt voor het wekelijkse verwijderen van 

vervuiling en het loshouden van de infill van kunst-
grastennisbanen. 
Van ekeren: ‘De Court Master wordt gebruikt achter 
een licht trekvoertuig, zoals een gazonmaaier of 
een kleine compacttrekker. in de machine zitten 
twee borstels en een verdeelplaat. Als eerste zit er 
een harde borstel; deze borstelt de infill diep los. 
Deze borstel wordt gevolgd door een verstelbare 
egalisatieplaat; die wordt zodanig ingesteld dat hij 
net iets boven de vezels uit staat. De plaat sleept 
hierdoor continu wat los geborstelde infill mee en 
kan dit weer kwijt op plaatsen waar veel gespeeld 
wordt. Door de verdeelplaat houd je de infill altijd 
en overal op het juiste niveau. Als laatste zit er in 
deze machine een zachte borstel, die ervoor zorgt 
dat alles netjes afgepoetst wordt.’

De field Master
Voor specialistisch onderhoud zijn er de Field 
Master, de side Master en de Brush Master. De Field 
Master is een dieptereiniger die geschikt is voor 
het jaarlijks onderhoud van elk type veld. Hij kan, 
indien gewenst, de volledige infill-laag opnemen 
en reinigen. Ook deze machine hangt in de drie-
puntshefinrichting van de trekker en de diepte-
instelling gaat weer met een simpel verstelsysteem 
op de loopwielen. De vierzijdige borstel wordt 
aangedreven door een aftakas; hierdoor gaat de 
draaisnelheid van de borstel omhoog. Deze borstel 
wordt ook gemonteerd in een tunnel, waardoor 
er een zuigende werking wordt gecreëerd met 
de borstel. Als de borstel afgesteld wordt op een 
werkdiepte van één centimeter, zal er door deze 
zuigende werking twee centimeter infill uit de mat 

4 min. leestijd

Teus van Ekeren Demonstratie Court Master

Voor het reguliere onder-

houd zijn er de surface 

Master, de rake Master 

en de court Master





59www.stad-en-groen.nl

TeCHnieK

worden gehaald.
De infill wordt, net als in de surface Master, op de 
schudzeef gegooid. Deze zorgt ervoor dat het rub-
ber of het zand teruggegooid wordt op het veld en 
het vuil getransporteerd wordt naar de opvangbak.

De Side Master
De side Master is ontwikkeld voor het losborste-
len van elk type zand-ingestrooid kunstgras op 
moeilijk bereikbare plekken, zoals de zijkanten en 
hoeken. Vooral aan de zijkanten van de velden kan 
er snel alg en mos ontstaan. De side Master is een 
aanvulling op de Brush Master. een borstelplaat is 
gemonteerd aan een 180°-draaibare uitschuifbare 
kokerbalk. Hiermee kun je het onkruid verwijderen 
en de infill die tegen de rand van de bestrating 
vaak wat hoger ligt het veld oppoetsen. Voor zand-
ingestrooide velden is deze machine ook belangrijk 
om eventuele mos- en algengroei, die in de rand 
van het veld vaak overvloedig aanwezig is, weg te 
poetsen alvorens er met de dieptereiniger over-
heen te gaan.

Brush Master
De Brush Master is ontwikkeld voor het losborste-
len van elk type zand-ingestrooid kunstgrasveld. 
Hierdoor komt vuil zoals alg, mos en dergelijke 
naar de oppervlakte. Hij bestaat, afhankelijk van de 
breedte, uit twee of drie units met drie roterende 
ronde harde kunststofborstels. De Brush Master 
moet worden aangedreven door de aftakas van 
een trekker, waarna hij met een eigen verdeelkast 
de borstels aandrijft. De Brush Master is leverbaar 
in de breedtes 1,20 en 1,60 meter. Onder de machi-
nes zitten negen harde borstels, gemonteerd op 
drie trommels. De trommels zijn driehoeken met 
op iedere hoek een borstel. Deze borstels worden 

aangedreven door de pto van de trekker en poet-
sen al het zand en de mos- en algenvervuiling naar 
de oppervlakte. Doordat hierdoor kracht wordt 
gezet op de mat, komt de trommel in beweging. 
Deze gaat hierdoor ook draaien, waardoor de bor-
stels nooit op dezelfde plaats kunnen draaien. Dit 
voorkomt eventuele beschadigingen. Achteraan de 
machine is een verstelbare egalisatiebalk gemon-
teerd; deze zorgt ervoor dat het zand dat door de 
trommels op ruggen wordt gegooid vlak komt te 
liggen.

ceelen Sport constructies
Ceelen sport Constructies gebruikt sinds enkele 
maanden de Field Master van AT Machines.
Theo van Doesburg, onderhoudsmedewerker 
bij Ceelen sport Onderhoud, een 100%-dochter 
van Ceelen sport Constructies: ‘Daar doen wij het 
jaarlijkse onderhoud mee. Dit kan alleen in de 
zomermaanden, omdat je voor deze machine per 
se droog weer nodig hebt; anders werkt hij niet. 
sommige gemeentes willen dat we twee keer per 
jaar zo’n dieptereiniging doen. Dan zou je een veld 
aan het eind van het seizoen reinigen en aan het 
begin van het nieuwe seizoen weer. Dat zit echter 
veel te kort op elkaar, dus dat heeft geen enkele 
zin.’
Dit geldt natuurlijk voor veel machines, maar het is 
wel een nadeel om alleen te kunnen werken in de 
zomermaanden, vindt Van Doesburg.
‘we doen het onderhoud van een kleine 600 vel-
den; dat moet worden gedaan in een paar maan-
den tijd. we draaien met voldoende machines om 
dat te kunnen, maar je hebt ook met weersomstan-
digheden te maken, dus er valt nogal eens wat uit. 
Dan staan er soms vijf, zes machines stil. we wer-
ken met meerdere ploegen en meerdere machines, 

en die hebben allemaal hetzelfde probleem met 
nat weer. Zodra het droog is, draai je weer.’

enthousiast over de rijsnelheid
De zuigcapaciteit van de Field Master is volgens 
Van Doesburg wel beduidend groter dan die van 
andere machines. Zo zuigt hij stof, huidschilfers, 
haren en meer van dit soort viezigheden er veel 
beter uit. 
‘Maar het echt grote verschil zit hem in de rijsnel-
heid. De andere machines zitten op ruim 2 kilo-
meter per uur, maar de Field Master kan standaard 
toch wel 3,5 kilometer per uur halen. soms zelfs 
nog iets meer; dat ligt aan de vervuiling. Hiermee 
onderscheidt de Field Master zich echt van de rest.’
Toen Van Doesburg de Field Master vorig jaar op 
de demodag in Amersfoort zag draaien, werd hij 
meteen enthousiast over de rijsnelheid van deze 
machine en wat die allemaal uit het veld haalde. 
‘Daarop heeft hij de hele zomer bij ons gedraaid 
als huurmachine. Hij beviel ons zo goed, dat wij er 
in mei twee hebben afgenomen, met enkele kleine 
aanpassingen met betrekking tot de zuigkracht. 
eén machine is niet volledig van ons, maar van een 
bedrijf dat wij inhuren. Die hebben hem dus eigen-
lijk gekocht op advies van ons.
wat ik een heel groot voordeel vind, is dat AT en 
Voets altijd goed luisteren naar de klant. Zo van: 
wat moet er nog gebeuren? wat kunnen wij eraan 
doen om de machine nog beter te maken? Ze zijn 
heel erg betrokken, want onze machine heeft toch 
echt wel wat aanpassingen naar onze wensen 
gekregen. Ook komen ze regelmatig kijken hoe het 
ermee gaat. Ze luisteren goed en doen ideeën op 
waarmee ze absoluut wat kunnen.’

Demonstratie Surface Master Demonstratie Rake Master



60 www.stad-en-groen.nl

Local Dry Spots (LDS): 
Verdoezelen of oorzaak 
aanpakken?
Geschreven door Sam Green, voormalig hoofdgreenkeeper van GcSA of eagle Point Gc, Wilmington nc, USA, momenteel Business Development 

Director bij Aqua-Aid inc in de USA. 

De meeste greenkeepers en fieldmanagers in 
stadions, op golfbanen of op de (gemeentelijke) 
sportvelden hebben wel eens last gehad van “Dry 
Patch” ofwel droogteplekken. Deze droogteplekken 
zorgen voor flink wat stress voor de grasplant én 
de fieldmanager of greenkeeper. waardoor ont-
staat dit natuurlijk fenomeen?  

De geleerden zijn het er samen over eens dat de 
waterafstotendheid van toplagen het resultaat is 
van organische “coatings” op de bodemdeeltjes. 
Onderzoek heeft aangetoond dat deze organi-
sche humuscoatings ontstaan door de natuurlijke 
microbiële afbraak van organische stoffen (vilt, 
plantresten, wortel-exudaten en schimmeldraden) 

die polymeerverbindingen produceren met een 
hoog molecuulgewicht. er is verder ook aange-
toond dat oude resten van humuszuren bijdragen 
aan de formatie van hydrofobe organische coa-
tings op bodemdeeltjes. 
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Ontstaan van waterafstotendheid
wanneer deze organische humuscoatings worden 
onderworpen aan herhaalde nat- en droog cycli, 
ondergaan ze fysisch structurele veranderingen 
die de bodemdeeltjes waterafstotend maken. 
Het zand wat wij gebruiken voor het bouwen van 
onder andere greens, tees en sportvelden, is door 
de grove textuur zeer gevoelig om waterafstotend 
te worden. er is een sterke correlatie tussen orga-
nische humuscoatings op gronddeeltjes, Local Dry 
spots (LDs) en een slechte, niet uniforme waterver-
deling in greens, tees en sportvelden.

surfactants  en dan met name de wetting agents 
worden door de greenkeepers en fieldmanagers 
toegepast om de symptomen van waterafstotend-
heid tijdelijk op te lossen. De surfactant-moleculen 
worden aangetrokken door de waterafstotende 
(niet-polaire) organische coatings op de bodem-
deeltjes. De moleculen hechten zich daarna aan 
deze coatings en creëren verbindingen waardoor 
water kan hechten aan het bodemdeeltje (adhe-
sie). Deze verbindingen bevorderen de gelijkma-
tige verdeling van water in en door de bodem, en 
verhogen de hoeveelheid beschikbaar water voor 
de grasplant. Voor zover niets nieuws.

Aanpak van de oorzaak
Het is belangrijk om te weten dat de gangbare 
wetting agents alleen worden gebruikt om de 
symptomen van waterafstotendheid te beheersen 
en níet om deze te bestrijden. Gangbare wetting 
agents kunnen nu eenmaal geen organische coa-
tings van de bodemdeeltjes verwijderen en lossen 
dus de oorzaak niet op. Het actieve bodemleven 
breken de surfactant-moleculen af, meestal binnen 
30-45 dagen, en hierdoor wordt het bodemprofiel 
na enige tijd helaas weer opnieuw waterafsto-
tend… 
er is echter één product waarbij is aangetoond dat 
het daadwerkelijk de organische coating van het 
bodemdeeltje kan verwijderen, en dus de oorzaak 
ook aanpakt, en dat is: OARs ofwel Organic Acid 
Redistribution system. 

Dit gerenommeerde en gepatenteerde pro-
duct is al vele jaren op de markt en nu opnieuw 
geïntroduceerd op de europese golf- en sport-
veldenmarkt. Deze nieuwe wetting agents: pro-
ducten met de OARs technologie, bevatten een 
combinatie van een organisch oplosmiddel én 
een complexe surfactant met de Multibranched® 
Technologie. Met deze unieke Multi Branched 
molecuulstructuur is een  groter actief oppervlak in 

de bodem te realiseren. Gangbare wetting agents 
kennen een simpele lijnstructuur, maar de Multi 
Branched molecuulstructuur ziet eruit als een 
kerstboom / kristal, met meerdere vertakkingen en 
dus een groter actief oppervlak. Beide producten 
zijn uitgebreid getest, zowel in laboratoria als in 
het veld en hebben aangetoond erg effectief te 
zijn in het oplossen van hydrofobe organische 
zuren op bodemdeeltjes. 

De werking komt simpel gezegd op het volgende 
neer. De situering van de waterstofbruggen op 
de organische humuscoatings wordt verstoord 
waardoor de polymeerstructuur opnieuw wordt 
“gerangschikt”, zich ontvouwt (afschilfert) en gaat 
zwellen. Door dit proces worden de bodemdeel-
tjes min of meer schoongespoeld. Deze oplossing 
zorgt ervoor dat de oorzaak van waterafstotende 
toplagen wordt aangepakt en de fieldmanager 
/ greenkeeper dus meer controle krijgt over de 
vochthuishouding. 

OArS producten: OArS HS en OArS PS
OARs Ps (Penetrating surfactant) is een product 

AQuA-AiD producten 

worden in nederland 

exclusief gedistribueerd 

door Vos capelle

dat in staat is om het beschikbare vocht beter 
door het bodemprofiel af te voeren waardoor een 
drogere toplaag,  een uniformer vochtgehalte en 
een steviger speeloppervlak ontstaat. OARs Hs 
zorgt voor het vasthouden van vocht in de toplaag, 
noodzakelijk in tijden van droogte en herstel van 
een grasmat. 
Beide producten zijn uniek! De gepatenteerde 
samenstelling maakt het mogelijk om beide 
producten te mengen waardoor je een flexibele 
toepassing krijgt en dus kunt inspelen op het 
klimaat. Zo kan in de toplaag zowel vocht vast wor-
den gehouden als ook overtollig water af worden 
gevoerd! Hiermee kunt u zelf uw eigen vochtig-
heidsprofiel van uw toplaag bepalen.

De beide OARs producten zijn veelvuldig getest en 
onderzocht om aan te kunnen tonen dat organi-
sche humuscoatings wel degelijk worden opgelost.
De proeven op hydrofobe zandfracties zijn uiter-
aard diverse malen herhaald. na toepassing werd 
het zandmonster gespoeld met water, gedroogd 
en daarna werden de nog aanwezige organische 
humuscoatings gemeten. De gegevens werden 
geanalyseerd volgens de goedgekeurde werkwij-
zen van de international Humic substance society 
(iHss). De resultaten waren steeds gelijk: na slechts 
twee toepassingen met OARs Hs of OARs Ps 
werden meer dan 27% van de waterafstotende 
organische humuscoatings van de zandkorreltjes 
verwijderd.

Organische humuszuren op een bodemdeeltje (uitvergroot) Schoon bodemdeeltje (uitvergroot)

VOOr Meer infOrMATie: neeM cOnTAcT OP 

MeT UW ADViSeUr!  

Bart van Kollenburg - 06-22698609   

(Openbaar Groen, sportvelden en Golfbanen – 

Zuid-nederland)  

Johan Aalderink - 06-44966661  

(Openbaar Groen, sportvelden en Golfbanen – 

noord & Oost-nederland) 

Peter Mook - 06-19173944  

(Openbaar Groen, sportvelden en Golfbanen – 

west-nederland) 

Dirk de Jong - 06-55333735  

(stafmedewerker / Adviseur Openbaar Groen, 

sportvelden en Golfbanen)
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De Quick-clean is dé machine om snel en zorgvuldig een kunstgrasveld schoon te maken. Met een enkele werkgang zullen blaadjes, takken en ander 

vuil van het veld worden geveegd. Hij is door een driepunt (cAT i/ii) aan te koppelen en verder is een aftakas nodig om hem aan te drijven. 

Auteur: sylvia de witt

‘Deze machine werkt veel intensiever 
dan de oude die we hadden; dat was een 
ander type van een andere fabrikant’
De Quick-Clean 180 van GKB Machines

De Combinator

Tractor met Quick-Clean. De klep van de machine staat open tijdens de diepteafstelling. Zo 

kun je zien of het rubber goed door de zeef valt en niet in de afvalbak komt. Tijdens het clea-

nen wordt gewerkt met gesloten klep.

Het vuil dat van het kunstgrasveld komt, is hier goed te zien.
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Het vervuilde infill-materiaal wordt door een afstel-
bare rolborstel op de schudzeef gebracht; het afval 
komt over de zeef in de afvalbak, die dan hand-
matig wordt geleegd. Boven de schudzeef bevindt 
zich een afstelbare zuigunit met wegwerpstofzak-
ken. De zeefplaten zijn eenvoudig te verwisselen 
om verschillende korrelgroottes (zand/rubber/
TPe/kurk) te kunnen zeven. De trilzeef kan onder 
verschillende hoeken worden gepositioneerd. Ook 
heeft de Quick-Clean een lage CO2-footprint.

Kwaliteit werk is beter
Dit voorjaar is de Quick-Clean geleverd aan 
Aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. in 
Benthuizen, en projectleider erwin den elzen vindt 
dat de machine heel goed werkt. 
‘De zuigkracht van het vacuüm is echt enorm 
goed; dat zie je aan het vuil dat in de vacuümzak 
terechtkomt. Daarnaast kan hij qua diepte het rub-
ber met daarin het vuil goed uit de kunstgrasmat 
halen. Daarna gaat dit rubber op een zeef met een 
vacuüm. Alle stofdeeltjes worden eruit gezogen; 
die komen vervolgens in de zak terecht. Het grove-
re vuil zakt niet door de zeef, maar verdwijnt achter 
de machine in opvangbakken. Deze machine werkt 
veel intensiever dan de oude die we hadden, een 
ander type van een andere fabrikant. De capaciteit 
is in principe hetzelfde, dus de snelheid waarmee 
je een veld schoonmaakt is ook hetzelfde, maar 
de kwaliteit van het werk is veel beter. we halen 
er nu veel meer vuil uit. Dit betekent niet dat je 
de velden nu minder vaak hoeft schoon te maken; 
ik vind dat je dit sowieso twee keer per jaar moet 
blijven doen.’

Afstelling is preciezer
Voordat Van der Meer de Quick-Clean in gebruik 

nam, zijn er nog wat aanpassingen verricht in over-
leg met GKB, aanpassingen die te maken hebben 
met de manier van afstellen. 
Den elzen: ‘Hij was, zeg maar, wat grover af te stel-
len; nu kun je hem bijna traploos instellen qua 
diepte. Daardoor heb je veel meer mogelijkheden 
voor afstelling; de afstelling is nu preciezer. want 
ieder veld heeft natuurlijk zijn eigen behande-
lingsdiepte. Het rubber komt op de zeef en rubber 
heeft een grovere korrel dan zand. De machine 
heeft verschillende zeefplaten voor verschillende 
korrelgroottes. Die zijn eenvoudig te verwisselen; 
je kunt ze er zo uit halen en er weer in schuiven. 
De zeef kun je onder verschillende hoeken instel-
len. Als je wat meer vuil hebt, duurt het wat langer 
voordat het in de bak zit. Dan wil je de zeef dus 
wat omhoog gezet hebben, zodat je niet al het 
rubber in de bak krijgt, want dat rubber moet weer 
terug op het veld. en als dat te snel gaat, krijgt 
het niet de kans om op de zeef terecht te komen. 
Daarom is het makkelijk dat je de hoek van de zeef 
ook nog naar wens kunt instellen. Dat was trou-
wens bij de vorige machine ook het geval, dus dat 
is niet nieuw. Deze machine is sowieso niet nieuw 
te noemen; het principe is hetzelfde gebleven. 
Maar de werking is verbeterd; we halen er nu veel 
meer vuil uit dan bij andere vergelijkbare machi-
nes. Over de capaciteit ben ik dan ook meer dan 
tevreden.’

ecodresser 240 
naast de Quick-Clean kocht Van der Meer dit 
jaar eveneens de ecodresser 240 aan. Met een 
ecodresser is de aankoop en het strooien van 
dressgrond niet meer nodig, omdat deze machine 
de dressgrond zelf uit de bestaande toplaag haalt. 
Vervolgens brengt hij de grond luchtig op de 

toplaag aan, zodat oneffenheden geëgaliseerd 
kunnen worden. De dressgrond kan ook worden 
verzameld en getransporteerd om doelgebieden 
of de middenstip aan te vullen. De ecodresser is in 
eerste instantie voor sportvelden ontworpen, maar 
is ook toepasbaar op golfterreinen en in parken. 
Het proces zorgt ervoor dat goede doorzaai-
omstandigheden worden gecreëerd en dat zeer 
intensief belucht wordt. Ook worden verdichte 
plekken gebroken en doorgegraven, waardoor de 
waterafvoer wordt versneld en het wortelbestand 
zich nog verder en beter kan ontwikkelen. 
Voor de green is een lichte 1,30 meter brede versie 
ontworpen, uitgerust met een voorsnij- en aan-
drukrol voor minimale bewerkingsschade. Op de 
grote modellen is ook een eenvoudig verstelbare 
voorsnij- en aandrukrol leverbaar. Tevens zijn op 
deze modellen een rotor, uitgevoerd met slipkop-
peling, en verende kouters gemonteerd; dit om 
schade door stenen in het veld tegen te gaan. Als 
er toch stenen op het veld komen, is er ook een 
spijlenzeef met opvangbak leverbaar, welke met 
een speciaal ontworpen power-arm parallel op de 
machine gedraaid kan worden.

combinator 240
Vorig jaar heeft Van der Meer ook de Combinator 
240 aangeschaft.
De Combinator is speciaal ontwikkeld en gepro-
duceerd om grasvelden te bewerken. Doordat 
de bovenlagen van 0 tot 5 centimeter afgefreesd 
kunnen worden, is de machine geschikt om te 
maai- en gladfrezen. Daarbij kan de Combinator de 
bovenlaag en de grasmat afvoeren. wanneer deze 
machine op ongelijke velden wordt toegepast, 
geeft dit een vlak resultaat doordat oneffenhe-
den worden afgefreesd en afgevoerd. Het frezen 
gebeurt met een speciaal ontworpen rotoras met 
één type mes. Deze rotoras is ook geschikt om te 
verticuteren. Het afvoeren van het gefreesde mate-
riaal gebeurt met een transportunit, bestaande uit 
een vlakke band en een opvoerband. De opvoer-
band is volledig op de machine opklapbaar voor 
transport. De diepte-instelling vindt plaats door de 
draagrollen te verstellen met de draadspindels. Bij 
alle modellen gaat de verstelling van de voor- en 
achterrol tegelijk middels een pendelsysteem.

4 min. leestijd

De Ecodresser
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Voor de bediening van de machine is gebruikge-
maakt van beproefde systemen uit onder andere 
de Ransomes Highway 3, Parkway 3 en HR300. 
er wordt gebruikgemaakt van dezelfde Plus1-
controller van sauerDanfoss. Ook is een display in 

het dashboard opgenomen waarop niet alleen alle 
relevante gebruikersinformatie is te vinden, maar 
waar ook service-intervallen en informatie over de 
daarbij benodigde materialen wordt aangegeven.

Maaimessen hebben eigen hydromotor
Als eerste producent ter wereld gebruikt Ransomes 
voor de maaidekken van de MP-serie hoogwaardig 
Domex-staal. Dit maakt de dekken sterker, maar 
tegelijkertijd lichter dan die geproduceerd uit 

ransomes is de wereldspeler op het gebied van openbaargroenmaaiers en op Groen Techniek Holland zal importeur Pols Zuidland de MP493 laten zien. 

De MP493 is de lichtste maaier in zijn klasse. Dit is niet alleen een voordeel bij transport op een aanhanger, maar levert ook nog eens brandstofbespa-

ring op. 

Auteur: sylvia de witt

‘We hebben soortgelijke machines van 
andere merken gehad, maar deze steekt 
er met kop en schouders bovenuit’
Driedelige cirkelmaaier MP493 van Van der Pols
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conventionele staalsoorten. Alle maaimessen zijn 
voorzien van een eigen hydromotor, waardoor 
snaren, pulleys en smeerpunten ontbreken. De 
zijdekken hebben een aanrijbeveiliging die het 
mogelijk maakt ze 150 mm naar achteren te laten 
wegdraaien bij het raken van een obstakel.  
Alle slijtdelen, alsook de delen die door schade 
kunnen worden vervormd, zijn eenvoudig te ver-
vangen.

De MP-serie is leverbaar in drie werkbreedtes: 
300, 330 en 350 cm. De transportbreedte is bij 
opgeklapte zijdekken slechts 165 cm, ideaal bij 
smalle doorgangen en transport. Het voorste 
maaidek heeft een bodemvrijheid van 16 cm voor 
het gemakkelijk oprijden van stoepranden en kan 
zonder gereedschap nagenoeg verticaal worden 
opgeklapt voor dagelijks onderhoud of het wisse-
len van de messen.

Stabiliteit tijdens transport
Veel aandacht is besteed aan de borging van de 
maaidekken tijdens transport. Dit wordt opgelost 
met een hydraulische vergrendeling.  
Bij het heffen klappen de zijdekken achterwaarts 
weg. Hiermee ontstaat een beter overzicht en meer 
stabiliteit tijdens transport.
De Ransomes MP-modellen hebben het sureTrac 
Tractie Controle-systeem.  
Hiermee wordt automatisch de aandrijfkracht 
kruislings verdeeld tussen de vier aangedreven 
wielen. Het resultaat is optimale tractie onder 
alle omstandigheden. Voor extra veiligheid op 
geonduleerd terrein kan Ransomes’ TsT-systeem 
worden gemonteerd. Dit systeem detecteert de 
hellingshoek van de machine en grijpt in wanneer 
de machine op te steile taluds wordt ingezet.
nog geen cabine
Concern voor werk voert de sociale werk-

voorziening uit voor de gemeenten Lelystad, 
noordoostpolder, urk en Zeewolde. Voor de 
desbetreffende medewerkers betekent dit soms 
uitstroom naar regulier werk, detachering op de 
reguliere arbeidsmarkt of een blijvende plek bin-
nen de beschermde werkomgeving. Michel Krom is 
manager Technische dienst bij Concern voor werk 
Lelystad/emmeloord en verantwoordelijk voor de 
inkoop van alle kritische arbeidsmiddelen. Hij is 
zeer te spreken over de MP493.  
Krom: ‘De eerste machine werd in maart en 
de tweede in juni 2015 geleverd door DeM 
Leeuwarden. we hebben beide machines gekocht, 
inclusief cabine, maar op het moment dat de 
machines geleverd werden, waren de cabines nog 
niet klaar voor productie. eerst zouden de cabines 
in augustus geleverd worden, maar door omstan-
digheden wordt dat hoogstwaarschijnlijk wat later. 
Als het regent, werken de chauffeurs met een 
regenpak aan; het is verre van ideaal, maar het is 
nu even niet anders.’

Machine zonder poespas
‘Deze cirkelmaaier bevalt ons uitzonderlijk goed; 
we zijn bijzonder positief over deze machine. in 
de loop der jaren hebben we meer soortgelijke 
maaiers gehad, ook van andere merken, maar deze 
steekt er met kop en schouders bovenuit.’
Concern voor werk heeft gekozen voor de machine 

met een werkbreedte van 3,30 m. er is een 65 pk-
uitvoering en een 49 pk-uitvoering en van de 49 
pk-machine is dit de maximale werkbreedte. 
Krom: ‘we wilden per se de machine van 49 pk 
hebben, omdat dit een eenvoudig te bedienen 
machine is. Vanwege milieueisen dient een machi-
ne tegenwoordig aan allerlei eisen te voldoen. Tot 
een vermogen van 50 pk zijn deze eisen (nu nog) 
minder streng dan boven de 50 pk. Dat maakt in 
dit geval dat de chauffeurs op onze Ransomes-
machines nog echt de volledige controle over 
de machines hebben. Boven 50 pk moeten er, 
vanwege de strengere eisen, extra voorzieningen 
ingebouwd zijn die de machine zelf laten “den-
ken”. wij hebben een soortgelijke, maar ander 
merk machine met zo’n zelfdenkend systeem en 
voor onze mensen blijkt dat in de praktijk minder 
geschikt te zijn. Het vraagt in ieder geval meer van 
de chauffeur. 
‘Buiten dit doet die 49 pk het zo ontzettend goed. 
Hij doet met dit motorvermogen wat hij moet 
doen, dus waarom zou je dan kiezen voor meer 
vermogen?’

Balans
in de loop der jaren heeft Concern voor werk 
diverse merken maaiers gehad. Al die machines 
worden steeds zuiniger en schoner natuurlijk; zo 
ook deze machine.

Als eerste producent ter 

wereld gebruikt Ransomes 

voor de maaidekken van 

de MP-serie hoogwaardig 

Domex-staal

4 min. leestijd

Ransomes MP Cabine
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‘Maar wat hem nou anders maakt dan die andere 
machines, is dat ze op de een of andere manier een 
balans hebben gevonden tussen motorvermogen, 
tractie, maaien en het brandstofverbruik. Dit is 
andere merken waar wij tot nu toe ervaring mee 
hebben en voor zover ik dat kan beoordelen, niet 
gelukt. er is echt een uitstekende balans gevonden. 
Zelfs met dit bescheiden motorvermogen presteert 
hij beter dan andere soortgelijke machines.
‘in november vorig jaar hebben we een demo 
gehad, toen de machine net uit was. we mochten 
deze machine twee dagen gebruiken en hebben 
bewust heel hoog, dik gras proberen te maaien. 
Deze maaier maaide het gras eraf alsof het niks 
was, de motor leek er geen moeite mee te hebben 
en de machine behield tractie. Daarvan waren wij 
al bijzonder onder de indruk en dat was de reden 
dat wij dachten: dit is de machine voor ons.’

Weegschaal met positieve en negatieve punten
natuurlijk zijn er ook wat minpuntjes. een nieuw 
concept is altijd spannend. Je hebt altijd met kin-
derziektes te maken en zo ook bij deze machine, 
legt Krom uit. ‘Gelukkig is het meeste wel positief, 
maar er zijn toch ook wel wat negatieve kanten. De 
machine is qua gewicht lichter in vergelijking met 
andere soortgelijke machines. De producenten 
wilden gewichtsreductie bereiken en dat is hun 
ook gelukt, maar dat heeft in de praktijk nadelen 
voor de constructie: in de steunen waar de loop-
wielen aan de maaidekken gemonteerd zitten, zijn 
bijvoorbeeld grote gaten geboord om het gewicht 
te beperken. Daarmee is echter ook de construc-
tie verzwakt, waardoor deze steunen regelmatig 
scheuren. Dat Domex-staal moest het helemaal 
zijn. Dat is, ook bij geringe materiaaldikte, super-
sterk, maar dit valt mij toch wel een klein beetje 
tegen. Het is inmiddels een bekend probleem en er 
is mij verteld dat aan een oplossing wordt gewerkt. 
‘Bij een dergelijke maaimachine zijn de achterwie-
len bestuurd. De spoorstangkogels die voor de 
stuuroverdracht zorgen, slijten bijzonder snel; er is 
er al één compleet gebroken. na enkele weken zat 
daar al veel ruimte op. Dat maakt onder andere het 
sturen erg lastig. Als de chauffeur op een rechte 
weg rijdt, moet hij constant blijven corrigeren. 
Daarbij slijten de banden helemaal scheef af. Op 
onze eerste machine zijn de banden al na een paar 
weken vervangen.
‘Maar als ik een weegschaal - model vrouwe 
Justitia - voor me zou zetten  met op de ene schaal 
de negatieve en op de andere schaal de positieve 
punten, dan weegt positief toch heel zwaar. 
‘er is heel goed contact met de dealer DeM 
Leeuwarden, importeur Van der Pols en Ransomes 
in engeland. Zij doen er alles aan om de proble-

men op te lossen. er is inmiddels een flink aantal 
van deze machines verkocht en dat lijkt mij toch 
een goed teken. Al met al zijn de betrokkenen bij 
Concern voor werk van mening dat deze Ransomes 

MP493 een geweldige machine is die doet wat hij 
moet doen en daarbij absoluut geschikt is voor 
onze doelgroep.’

Fabrieks foto’s Ransomes MP
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Weedheater en nilfisk Outdoor hebben samen een stand op Groen Techniek Holland. nilfisk zal daar onder meer de city ranger 2250 werktuigdrager 

laten zien en Weedheater zijn heteluchtmachines die daaraan gehangen kunnen worden. 

Auteur: sylvia de witt

De City Ranger 2250 van Nilfisk 
Almere en de Weedheater hetelucht-
machine van Weedheater uit Goes
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nilfisk Outdoor is een vooraanstaande producent 
van compacte buitendienstveeg- en -onderhouds-
machines en biedt een brede lijn van kwalitatief 
hoogstaande Rangers. De nieuwe City Rangers 
2250 en 3500 zijn prachtige voorbeelden van inno-
verende productontwikkeling.

Klaart moeiteloos alle klussen
De City Ranger 2250 is een veelzijdige oplossing 
voor effectief schoonmaken in ieder seizoen. Deze 
werktuigdrager is volgens key accountmanager 
outdoor Benelux ivo Kimmijzer een toonbeeld van 
innovatieve productontwikkeling. 
‘De veelzijdige, compacte City Ranger 2250 klaart 
moeiteloos alle groene en grijze onderhouds-
werkzaamheden. Hij kan zelfs gebruikt worden 
als natreiniger met een schrobdek of ingezet 
worden voor winterdiensttaken. Met ons complete 
programma speciale kwaliteitswerktuigen kun-
nen onderhoudstaken uitgevoerd worden in alle 

seizoenen. straatvegen en -zuigen in het voor- en 
najaar, grasmaaien en kanten snijden in de zomer, 
en sneeuwruimen, pekelen en zand of zout strooi-
en in de winter.’

efficiënter en milieuvriendelijker onderhoud 
van buitengebieden
De machine heeft een krachtige en schone vier-
cilindermotor met een vermogen van 35 pk en 
biedt een indrukwekkende reeks voordelen voor 
nog efficiënter en milieuvriendelijker onderhoud 
van buitengebieden. Zo zijn er de lagere geluids-
druk in de cabine en de stille ecomodus, die 
een langere levensduur en lagere bedrijfskosten 
garanderen. Gebruikers zullen de nog stillere 
cabine met optioneel camerasysteem zeker waar-
deren. Gereedschappen kunnen snel en makkelijk 
worden verwisseld, in minder dan een minuut. 
slangen en koppelingen zijn verborgen en dus 
goed beschermd en de hydraulische verbindingen, 
watertoevoer, aandrijving en zuigfunctie worden 
automatisch aangesloten. 
De City Ranger 2250 is uitgevoerd met een hydrau-
lisch, automatisch gaspedaal. De techniek contro-
leert automatisch de acceleratie en de machine 
heeft een transportsnelheid van maximaal 21 km 
per uur. Het gereedschap volgt de contouren van 
de ondergrond en wordt daarbij gedeeltelijk door 
de voorwielen van de machine gedragen, voor 
een uitstekende verdeling en overdracht van het 
gewicht. Dit zorgt tevens voor een uitstekende 
wegligging en stabiliteit, waardoor prima resul-
taten worden bereikt. Deze machine heeft een 
kniksturing, waardoor hij dicht bij kanten kan 
komen en scherpe bochten kan maken.

Uniek wisselsysteem
De City Ranger 3500 is dé ideale veegmachine. De 
indrukwekkende zuigkracht, lage gebruikskosten 
en ergonomische bediening zorgen ervoor dat 
straten en pleinen vlot en milieuverantwoord wor-
den schoongemaakt. 
Deze machine combineert de kracht van een spe-
cial purpose-machine met de flexibiliteit van een 
werktuigdrager. Deze veegmachine met een rvs 
opvangtank van 1,4 m3 en een veegbreedte tot 
maar liefst 3,10 meter is de ideale machine voor 
gemeentes en private ondernemingen. Door een 
uniek wisselsysteem is het mogelijk de machine 
ook in te zetten voor vele andere arbeidstaken, 
zoals winterdienst of groenonderhoud.
Zowel de City Ranger 2250 als de City Ranger 3500 
is voorzien van stille en zuinige dieselmotoren. 
Door de hydrostatische aandrijving op alle vier 
de wielen bieden ze altijd voldoende tractie. De 
constructie van beide machines is sterk en stevig, 
maar tegelijkertijd ook licht van gewicht. Ze wegen 
namelijk niet meer van 3500 kg.
Door toepassing van meerdere werktuigen kun-
nen deze machines voor meerdere taken worden 
ingezet om de exploitatiekosten zo laag mogelijk 
te houden. 

De Weedheater
Door de toenemende vraag naar milieuvriendelijke 
bestrijding van onkruid en de strenger wordende 
regelgeving, is de weedheater een uitkomst. Het 
is een machine die de markt betreedt na jaren van 
ontwikkelen en testen door mensen uit de groene 
branche.
Het verdelgen van onkruid middels hete lucht 
is allerminst revolutionair. wat de weedheater 
wél revolutionair maakt, is zijn universele toe-
pasbaarheid, zijn zeer lage brandstofverbruik in 
verhouding tot de capaciteit, het feit dat hij in vele 
breedtes leverbaar is, eenvoudig in het gebruik is, 
geen onderhoud nodig heeft en dat de onderdelen 
makkelijk vervangbaar zijn. Verder is hij inzetbaar 
op alle soorten bestrating en halfverhardingen 
door zijn geringe gewicht.
Het is weedheater gelukt een krachtige machine 
te ontwikkelen met een hoog rendement qua 
verdelging en verbruik. Doordat de machine uni-
verseel toepasbaar is, is de investering gering. De 
weedheater is in vele breedtes leverbaar, van 50 
centimeter tot 4 meter. De kleinste heteluchtma-
chine kan aan een tweeassig voertuig bevestigd 
worden met een maximale breedte van 120 centi-
meter. Voor de overige afmetingen
zijn de mogelijkheden eindeloos. Denk daarbij ook 
aan side shift en variabele breedtes.

4 min. leestijd

De City Ranger 2250 in actie

Door toepassing van 

meerdere werktuigen 

kunnen deze machines 

voor meerdere 

taken worden ingezet
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De WAVe-machines van WAVe Weed control zijn ontwikkeld voor onkruidbestrijding in de buitenruimte. Door gebruik van heet water in combinatie 

met lage-uitstroomdruk is WAVe geschikt voor alle verharde en halfverharde oppervlakten. De wieldruk van de opbouwmachines kan door middel van 

speciale banden worden verlaagd. Zelfs behandeling van kunstgras is mogelijk. 

Auteur: sylvia de witt

‘Dit is een prachtig alternatief voor het 
verbod op chemische middelen’

Sensorseries Van WAVE Weed Control uit Veenendaal Lage uitstroomdruk

Wave Sensor Series 2.0
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sinds 1 juli heeft de raad 

besloten om helemaal 

te stoppen met 

bestrijdingsmiddelen

400/34 WAVe-MAcHine
•  Bewezen technologie, 30% zuiniger dan de 

sensor series 1.0
•  Werktuigdrager naar keuze (bijvoorbeeld 

Multihog MXC)
•  100% water, geen toevoegingen m.u.v. kalkbin-

der (kostenbesparing)
•  70-90% zuiniger in verbruik van water en energie 

door sensorgestuurde, nauwkeurige onkruidbe-
strijding

•  Onkruid blijft langer weg en wordt duurzaam 
teruggedrongen doordat de plant uitgeput 
wordt

•  Na inzet geen extra veegronde nodig
•  Geen schades aan bestrating, stadsmeubilair of 

aanliggende hagen
•  Bestrijding op iedere soort (half )verharding tot 

aan de gevel mogelijk
•  Op-/afbouwbaar binnen twee uur
•  Comfortabel en veilig werken in een cabine met 

airconditioning (afhankelijk van werktuigdrager)
•  WAVE-methode: individueel advies, scholing en 

onafhankelijke monitoring mogelijk
•  Gepatenteerde technologie

Met de lage uitstroomdruk kan gericht, zonder 
schade, tot aan de gevel worden gewerkt. De 
handbediende zijsproeiers maken het mogelijk 
onkruid langs gevels, hekwerken en in de goot te 
behandelen. De machines hebben volgens wAVe 
weed Control de beste prijs-kwaliteitverhouding, 
ze zijn milieuvriendelijk en duurzaam en hebben 
een zeer laag energieverbruik door sensorge-
stuurde onkruidbestrijding met honderd procent 
heet water.

400/34 is milieuvriendelijk, efficiënt, effectief 
en duurzaam
De nieuwste 400/34-machine heeft een werk-
breedte van 1,20 of 1,60 meter met de mogelijk-
heid om aan beide zijden nog 15 centimeter 
naast de machine met zijsproeiers te werken. De 
opbouwmachines zijn op- en afbouwbaar op een 
spoorvolgende werktuigdrager naar keuze. Dit 
betekent dat waar de voorkant rijdt, de achterkant 
in hetzelfde spoor volgt. De machinist kan zich 
dus volledig concentreren op het bestrijden van 
onkruid. Dankzij de achteruitrijdcamera kan hij ook 
veilig manoeuvreren. De kniktractor in combinatie 
met de sideshift draagt ertoe bij dat de machine 
uitermate geschikt is voor het gebruik in een ste-
delijke omgeving.

Premium partner
Krinkels BV is van begin af aan klant bij wAVe weed 
Control. Het bedrijf werkt al meer dan tien jaar met 
de sensor-serie en is ook premium partner.
wim de Vries, vestigingsleider van Krinkels BV in 
Alkmaar, is zeer tevreden over de machines van 
wAVe. ‘Dat kan ook niet anders, als je er al zo lang 
mee werkt. we zijn al vanaf begin af aan klant bij 
wAVe en stonden ook aan de start van de ontwik-
kelingen. Met onze feedback moet je samen tot 
een optimaal product kunnen komen. natuurlijk 
word je hiertoe ook getriggerd door de concurren-
tie, want iedereen wil het wiel uitvinden. naarmate 
het verbod op chemische middelen sterker wordt, 
wordt de behoefte aan alternatieven groter. 
Daardoor komt er meer vraag en ontstaat er een 
nog beter wAVe-product.’

ieder onkruid te lijf
sinds het voorjaar heeft Krinkels een 400/34 uit de 
sensor-serie met het infrarood detectiesysteem. 
De Vries: ‘Ook werken we met een aantal hand-
waves. Die kunnen gewoon makkelijk achter op 
een aanhanger en dan wordt met een spuitlans 
heet water gespoten op het onkruid. er staat in 
Duitsland en België ook nog een aantal van deze 
machines. Krinkels werkt internationaal en dat is 
ook voor wAVe weed Control natuurlijk interes-
sant. Maar het voordeel van zo’n sensorgestuurde 
machine is dat je gewoon veel minder water 
gebruikt. Dit is een prachtig alternatief voor het 
verbod op chemische middelen en samen met de 
handwave is dit een mooie combinatie. Met de 
grote machine kun je niet overal komen. sommige 
obstakels, in bijvoorbeeld woonerven, zijn wel 
eens lastig. Daartoe kan dan de handwave worden 
ingezet. De sensorsturing en onboardcomputer 
zorgen voor een efficiënte dosering van het hete 
water op het onkruid en plekken die voor de 

machine niet goed bereikbaar zijn, worden met de 
handlans bijgewerkt. 
we hebben de 400/34 van het voorjaar gekocht. 

Krinkels BV heeft zo’n tien vestigingen in 
nederland en het voordeel hiervan is dat je de 
machine kunt laten rouleren, afhankelijk van 
het werkaanbod. Momenteel is hij ingezet in 
nieuwegein en in Castricum. naar mijn idee zijn ze 
daar erg enthousiast over de machine.’ 
De Vries is zelf ook enthousiast. ‘De 400/34 heeft 
een grote capaciteit en is milieuvriendelijk doordat 
hij infrarood detecteert. Hierdoor bespaar je op 
waterafgifte, waardoor je dus minder vaak hoeft te 
tanken en je dus efficiënter werkt en productiever 
bezig bent. Hij heeft een knikbesturing, waardoor 
hij heel wendbaar is. er wordt oppervlaktewater
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Wat maakt radiografisch bestuurbare 
maaimachines zo bijzonder?
Jan-Dirk van der Tol: “Laat ik beginnen met te zeg-
gen dat de spider en de Green Climber twee ver-
schillende objecten zijn. De spider is een radiogra-
fische maaier op wielen die met messen maait en 
geproduceerd wordt in Tsjechië. De Green Climber 
is eveneens een radiografische maaier maar deze 
maait met een klepelbak en is standaard uitgerust 
met rupsbanden; deze machines worden in italië 
gemaakt. Dat de machines radiografisch bestuur-
baar zijn, is een groot voordeel. Zowel de spider als 
de Green Climber kunnen werken waar je met con-
ventioneel bestuurbare machines niet kunt komen 
of waar het gevaar voor kanteling van het object 

zo groot is dat de bestuurder gevaar loopt. Beide 
machines zijn dus veilig inzetbaar voor vrijwel alle 
hellingen.”

Dan eerst over de Spider. Waar kan deze machi-
ne zoal voor worden gebruikt? 
Jan-Dirk van der Tol: “De spider is vooral geschikt 
voor terreinen waar een mooi maaibeeld gewenst 
is, zoals in parken en openbaar groen. Met de 
spider kunnen ook hellingen, bv. taluds, worden 
gemaaid, zelfstandig tot een hoek van 35º en met 
behulp van een hydraulische lier zelfs tot 55º. De 
spider heeft een laag eigen gewicht en is lever-
baar in drie modellen, met een maaibreedte van 
56 cm, van 80 cm en 123 cm. De machine is dus 
multifunctioneel inzetbaar, zowel als helingmaaier 
maar ook voor alle andere maaiwerkzaamheden. 
Daardoor is de spider al snel rendabel in te zetten.”

Je noemde ook de Green climber. Voor welke 
terreinen is deze machine zoal inzetbaar?
Jan-Dirk van der Tol: “De Green Climber is vooral 
geschikt voor zwaar maaiwerk. Ook deze machine 
kan worden ingezet om hellingen te maaien maar 
dan vooral voor het zwaardere maaiwerk. De Green 
Climber kan bv. ook riet, bosschages en forse 
struiken aan door de klepelbak en werkt tot een 
hellingshoek van maar liefst 60º. Bovendien kan 
de klepelbak 40 cm naar links én naar rechts uit-

zwenken om nóg efficiënter te werken. De Green 
Climber is standaard uitgerust met rupsbanden 
omdat die doorgaans het meest geschikt zijn voor 
het terrein waar de machine wordt ingezet. er zijn 
zelfs rupsen leverbaar met extra hoge kammen en 
spikes. Voor extra stabiliteit zijn de rupsen vanaf 
het bedieningspaneel verstelbaar tot een breedte 
van 1,70 meter. Desgewenst kan de machine in 
plaats van op rupsbanden ook worden geleverd 
met 6 luchtbanden en 3 aangedreven assen.”

Zijn er ook aanbouwdelen leverbaar voor de 
Green climber?
Jan-Dirk van der Tol: “Jazeker. De machine kan 
uitgerust worden met een bezem, een frees, een 
sleuvengraver, een zaaimachine en zelfs met een 
stobbenfrees. Dit maakt de machine multifunctio-
neel zodat de investering sneller rendabel wordt.”

Op het youtube kanaal van Machines4Green zijn 
films te bekijken van de machines in actie! 

Machines4Green levert 
professionele radiografisch 
bestuurbare maaiers

Machines4Green is een dynamisch bedrijf, 

gespecialiseerd in de verkoop en service van 

professionele machines voor onderhoud van 

openbaar groen, tuinen en parken. Het doel van 

Machines4Green is een betrouwbare leverancier 

te zijn voor de professionele markt waarbij de 

levering van kwaliteitsmachines gecombineerd 

wordt met een professionele begeleiding en 

goede service. Machines4Green is gespeciali-

seerd in radiografisch bestuurbare maaimachi-

nes en vertegenwoordigd in de Benelux twee 

fabrikanten: Spider en Green climber. Jan-Dirk 

van der Tol, één van de eigenaren van Machines-

4Green, vertelt er meer over. 
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opgepompt dat wordt verhit tot circa honderd graden.
 er zitten ook grote lagedrukbanden onder die ervoor zorgen dat zelfs bij het 
rijden over gras of tegels geen sporen achterblijven.’ 

Uittesten wat het meest gunstig is
De gemeente Castricum voert momenteel testen uit met de 400/34. 
Pieter welp, wijkbeheerder Castricum-west en Bakkum vertelt: ‘sinds 1 juli 
heeft de raad besloten om helemaal te stoppen met bestrijdingsmiddelen. 
we hadden al een pilot lopen, gedeeltelijk met bosmaaiers en “vuil werken”. 
we zijn toch een beetje aan het uittesten wat het meest gunstig is. sinds drie 
weken hebben we de wAVe-machine met de werkbreedte van 1,60 meter 
ingehuurd en twee met een handlans. Dus hebben we een dubbele combina-
tie. De grote wAVe gaat vooruit en daar gaat de handwave achteraan. in ande-
re dorpen van onze gemeente doen we proeven met warme lucht. we zijn dus 
nu eigenlijk aan het kijken wat voor ons de beste resultaten geeft. Misschien 
wordt het een combinatie van beide technieken. Of we doen twee dorpen op 
de ene manier en andere plaatsen op de andere manier. we kijken ook naar 
wat er op de markt in te huren is op het ogenblik en wat de kosten zijn ten 
opzichte van elkaar. Met de wAVe-machine zie je dat het onkruid binnen twee 
dagen verwelkt is. Dat is een goed resultaat. Maar deze methode geeft natuur-
lijk wel meer werk dan bij het gebruik van een middel als Roundup, want je 
moet om de acht weken terugkomen. Het onkruid gaat dus absoluut dood, 

maar het komt ook weer uit de grond. Ja en hoe snel dat op den duur gaat, 
moeten we nog ervaren. we wachten de ontwikkelingen van deze opkomende 
markt nog even af en daarom hebben we vooralsnog besloten om in te huren 
en nog niet aan te schaffen.’ 

Wave Sensor 4

Multihog met voorzijde scheef sensor

Multihog
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Van der Haeghe is importeur voor de Benelux van tuin- en parkmachines van onder meer het Japanse iseki en op Groen Techniek Holland is de iseki 

TG 6000-serie te zien. Deze vervangt de iseki TG 5000-serie, die dateert van 2005. na enkele updates was de tijd namelijk aangebroken voor een heel 

nieuwe serie, mede door een vraag vanuit de markt naar relatief compacte trekkers met veel motorvermogen waaraan ook zware werktuigen gehangen 

kunnen worden.

Auteur: sylvia de witt

‘Op zo’n plek met allure is het natuurlijk 
geweldig om een stuk promotie van 
deze machines te mogen verzorgen’

Iseki TG 6000-serie van Van der Haeghe uit Geldermalsen

De Iseki TG 6000 aan het werk in de bak.
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Longines champions Tour
in augustus hebben twee splinternieuwe 
iseki-trekkers twee weken lang gedraaid in 
Valkenswaard. Daar werd van 13 tot en met 16 
augustus de Longines Champions Tour gehouden. 
een hele happening, waar springruiters en hun 
paarden van overal op de wereld acte de présence 
gaven. 
‘Op zo’n plek met allure is het natuurlijk gewel-
dig om een stuk promotie van deze machines te 
mogen verzorgen,’ vertelt Michael van der Lienden, 
verkoopleider bij Van der Haeghe. De iseki’s zijn 
hier terechtgekomen via de dealer Frakoo in 
Bergeijk, waar het verzoek vanuit stal Tops werd 
neergelegd.
Van der Lienden: ‘Zij hebben ons vervolgens bena-
derd of wij hen kunnen helpen. Voor ons levert dit 
niet direct verkoop op, maar wel een grote bijdra-
ge aan onze naamsbekendheid op zo’n internatio-
naal toernooi en dat is meer dan de moeite waard.’

Zand egaliseren
De iseki TG 6000-serie is pas twee maanden op 
de markt en er zijn onder andere demonstraties 
gegeven voor diverse gemeenten, hoveniers en bij 

staatsbosbeheer. intussen zijn de eerste trekkers 
verkocht. 
‘we hebben ze nog niet zo lang binnen, dus het is 
een vuurdoop voor deze trekkers.’
De iseki-trekkers egaliseerden het zand van de 
buitenbak waarin stukjes vezel en katoen zijn 
aangebracht, puur voor de demping. Tijdens zo’n 
internationaal springconcours wordt ook op gras 
gereden en dat is weer een heel andere onder-
grond om op te rijden. 
Hoe vaak het zand met de trekker moest worden 
geëgaliseerd, was afhankelijk van de hoeveelheid 
paarden die er reden. De ene keer waren er tien 
paarden in een wedstrijd, de andere keer veel meer 
binnen een bepaald tijdsbestek, dus de frequentie 
waarmee de iseki alles weer moest egaliseren, kon 
verschillen. Ook werd om de paar uur weer een 
compleet ander parcours opgebouwd. 
er waren hiertoe twee verschillende iseki-trekkers 
neergezet, zodat er naar gewicht en vermogen 
verscheidene soorten werkzaamheden mee kon-
den worden uitgevoerd. Zo werden de trekkers 
bijvoorbeeld ook ingezet om het gras te walsen. 
eigenlijk kunnen ze voor heel veel doeleinden wor-
den ingezet.

Andere bouw
De TG 6000-serie bestaat uit twee types trekkers: 
de 37 pk tot 67 pk. Onderhuids zijn de 37 en de 40 
pk gelijk, maar de 50, 62 en 67 pk zijn verschillend. 
Ze maken wel deel uit van dezelfde serie, maar 
hebben een andere bouw. 
‘Deze TG 6670 is zwaarder uitgevoerd,’ legt Van der 
Lienden uit. ‘Dus er is een andere achterbrug, een 
andere vooras en ook is er een andere transmissie. 
Dit is met name bedoeld om er zwaardere werk-
tuigen aan te kunnen hangen. Ook is er verschil in 
transmissies: een hydrostaat en een semiautomaat. 
De trekkers die werden ingezet bij de Longines 
Champions Tour, zijn hydrostaten; die kun je dus 
traploos rijden. er zijn drie groepen op de hydros-
taat, maar ook - en dat is redelijk uniek voor deze 
trekkers - heeft de groep per hydrostaat nog een 
high-low. Dan heb je zes groepen op je hydrostaat 
en een cruisecontrol die je net als bij een auto har-
der en zachter kunt instellen.’  

Achterasmanagement
in de serie is tevens een semiautomaat verkrijg-
baar. Hiermee kun je schakelen zonder te koppe-

4 min. leestijd

Verkoopleider Michael van der Lienden voor een Iseki TG 6000-trekker op de Longines Champions Tour.  
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  Maai-laadwagens   Veegmachines   Verticuteermachines

HIGH-TECH MACHINES VOOR GROENONDERHOUD

Uddel     +31 (0)577 40 80 80    www.schouten.ws

De machine met werktuig erachter.

impressie van de dag voordat het concours begint

len. er zit ook een D-functie op. Dat betekent  dat 
hij zelf opschakelt en terugschakelt. Afhankelijk 
van de banden kun je tot 33 km per uur rijden. 
‘Ook hebben deze trekkers achterasmanagement; 
dus wanneer het werktuig van de grond wordt 
geheven, schakelt de achteras automatisch uit. De 
hefinrichting gaat automatisch omhoog en de afta-
kas schakelt uit wanneer de trekker in zijn achteruit 
wordt gezet. Dat scheelt heel veel in bedienings-
comfort, in positieve zin. Dat maakt deze trekkers 
uniek. Daarin onderscheiden wij ons van wat er 
door anderen wordt aangeboden en ten opzichte 
van de voorgaande serie.
‘Boven de 50 pk moet je ook voldoen aan 
eu-wetgeving regulering sage 3 B voor tractoren 
boven de 50 tot 74 pk qua emissie en daaraan 
voldoen deze trekkers. De 50, 62 en 67 pk zijn 
common rail dieselmotoren om hieraan te kunnen 
voldoen.’

Voorzieningen
De iseki-trekkers zijn uit te voeren met allerlei 
voorzieningen. Je kunt kiezen tussen een beugel-
versie zonder cabine en een met cabine, standaard 
voorzien van een airco. Alle bedieningsorganen 
zijn direct binnen handbereik. stuur en stoel zijn 
verstelbaar. Toebehoren zijn leverbaar: van een 
maaidek en een grasvangsysteem tot en met een 
voorlader en verschillende typen banden. 
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De prachtigste verhalen over zo’n mooie dure Tesla waaraan de fiscus de helft 
meebetaalt zijn gelukkig passé. Maar onze sector heeft nog steeds een vreem-
de verstandhouding met de wetgever als gaat om het stimuleren van aanschaf 
van elektrische machinerie. sterker nog, het wordt stap voor stap steeds min-
der in mijn beleving, terwijl we dit juist nu vanuit het milieu-oogpunt zouden 
moeten stimuleren. Begrijp mij goed: ik ben eigenlijk helemaal geen voor-
stander van subsidies, maar soms heeft een nieuwe techniek even een duwtje 
nodig om de markt te bereiken. Zeker als we met zijn allen naar een duurza-
mere toekomst willen, zal accutechniek en elektrische aandrijving daarin een 
grote rol spelen. in mijn beleving gaat het niet eens zozeer over de grootte 
van de bijdrage of het fiscale voordeel, maar ondernemers hebben vaak net 
dat steuntje nodig om te kiezen voor een iets hogere investering. Het blijkt dat 
het woord ‘subsidie’ alleen al een goede stimulans is om ondernemers over de 
streep te halen.

naar mijn gevoel wordt er op dit moment gewoonweg niet naar de uiteinde-
lijke uitwerking van subsidies gekeken. De overheid stimuleert hybride auto’s 
bijvoorbeeld nog steeds stevig, terwijl ze nog steeds een brandstofmotor 
hebben en die dus slechts een deeloplossing vormt voor het milieu. er zijn mil-
joenen verspild aan de gunstige bijtellingsregelingen van deze (zuinige?) auto. 
Ten slotte kiest juist een groot deel van de gebruikersgroep een hybride-auto 
niet vanuit het milieu-oogpunt maar louter om financiële redenen. uiteraard 
de weinige wel goed bedoelende gebruikers buiten beschouwing gelaten, 
maar ik erger me aan die ‘zakelijke’ hybriderijders die me met 140 kilometer 
per uur op de snelweg inhalen. Dat kan de bedoeling niet zijn van zo’n gesub-
sidieerde innovatie. 
Had de overheid een deel van de subsidies op dit gebied in het groenonder-
houd gestopt, dan waren er heel veel tweetakt en dus milieubelastende moto-
ren in kettingzagen en ander tuingereedschap verdwenen door de overstap 
naar een accuvariant. Met als effect: een enorme vermindering van uitstoot 
van kwalijke gassen en betere arbo-omstandigheden door geluids- en trillings-
reductie. 
Onlangs sprak ik een hovenier die net daarvoor alle brandstofgereedschap-
pen aan de wilg had gehangen en voor een slordige achtduizend euro aan 
Pellenc-machines had besteed. Hij vroeg zich af waarom er geen enkele rege-
ling voor hem was voor het feit dat zijn bedrijf dagelijks de uitstoot van gassen 
voorkomt en bewust met het milieu bezig is. De hovenier had de milieulijst 
van 2015 doorgespit en kwam tot de conclusie dat wanneer hij een fiets met 
overkapping en trapondersteuning koopt wel tot 38 procent fiscaal voordeel 
kan genieten. Voor de bijna 200 procent hogere investering in zeer milieu-ont-
ziend werkmaterieel krijgt hij echter nul op zijn rekest. Tja…, dat vond ik ook 
een lastige casus en moeilijk te verkopen, want ik denk: wie koopt er eigenlijk 
bedrijfsmatig overdekte fietsen met elektrische trapondersteuning…?
Ook bij Frisian Motors discussiëren we regelmatig met de Rijksdienst voor 
Ondernemers (RVO). Bijvoorbeeld over het type accu’s. wij gebruiken veelal 
AGM en de RVO stimuleert alleen elektrisch werkende en rijdende machines 

met lithiumhoudende accu’s. Het waarom is mij deels een raadsel. ik snap best 
wel dat lithiumaccu’s de langste levensduur hebben en qua productie mis-
schien een fractie schoner zijn dan lood. echter… er is er nog geen ervaring op 
het gebied van recycling van lithiumaccu’s terwijl dat bij looduitvoeringen wel 
het geval is. 
Maar afijn, het is zeker niet allemaal kommer en kwel, want als je slim de regels 
interpreteert en eens een uurtje googelt, dan stuit je best wel eens op leuke 
regelingen op dit gebied: ook lokale overheden bieden soms mogelijkheden 
en is het dus zeker de moeite waard om je hierin te verdiepen, voordat je een 
accuaangedreven machine aanschaft.
Over enkele weken staat Groentechniek Holland in Biddinghuizen weer voor 
de deur. Dit vakblad heeft aan mij gevraagd een review te maken van alle 
accumachines die daar worden geïntroduceerd. ik ben erg benieuwd wat we 
komend jaar kunnen verwachten op dit gebied! 

Met duurzame groet, 
Theo de Jong, Frisian Motors

Heeft u vragen over dit onderwerp, of wilt u een reactie geven? U kunt Twitteren 
naar @frisianmotors, of mailen naar theo@frisianmotors.com.

Met als effect: een enorme vermindering van 

uitstoot van kwalijke gassen en betere 

arbo-omstandigheden door geluids- en 

trillingsreductie

Subsidies op elektrisch werken 
en rijden een lachertje?
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Voor het eerst is het mogelijk om een robotmaaier te laden op zonne-energie. Deze 100 procent duurzame oplossing voor het laden van het laadsta-

tion van eende robotmaaier genereert door middel vans een lichtpaneel stroom die opgeslagen wordt. 

Auteur: sylvia de witt

‘Hij draait nu drie weken en 
hij bevalt ons heel goed’
Robotmaaier op zonne-energie

De robotmaaier actief op het sportveld van de Universiteit Twente
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Dus de robotmaaier heeft dus geen externe 
stroomaansluiting meer nodig en is volledig 
selfsupporting. HierdoorDoordat er geen externe 
stroomaansluiting meer nodig is kunnen de robot-
maaier en het laadstation nu overal geplaatst wor-
den op golfbanen, fairways enop voetbalvelden 
waar normaal geen 220 volt aanwezig is.

Zuiniger rijden
Doordat deze robotmaaiers zijn uitgerust met zon-
nepanelen, kunnen ze zuiniger rijden. Ze moeten 

echter nog wel worden opgeladen via lichtener-
gie, maar dat is milieuvriendelijk en het betekent 
lagere energienota’s. studenten van de universiteit 
Twente zijnhebben een project opgestart om de 
robotmaaiershelemaal 100 procent op zonlicht te 
laten rijden, zodat dezerobot volledig standalone 
kunnenkan opereren. 
wellicht wordendat er in de toekomst nog grotere 
versies van de robotmaaier ontwikkeld worden om 
meer omvangrijke werkzaamheden te kunnenvan 
dusdanige omvang uitte voeren. 

Monitoren
Het bedrijf De firma Krinkels uit Hengelo heeft 
onlangs een robotmaaier van Robotmaaier.com uit 
Bladel aangeschaft. Vestigingsleider Benno nijland 
is er erg enthousiast over. ‘Het is de bedoeling 
dat deze robotmaaier helemaal energieneutraal 
gaat draaien op zonne-energie. Hij draait nu drie 
weken en hij bevalt heel goed. De robotmaaier 
staat nu op een wedstrijdveld van de universiteit 
Twente. sen samen met de universiteit gaan we 
nu monitoren hoeveel stroom wij nodig hebben 
om die robotmaaier helemaal separaat te kunnen 
laten draaien op zonne-energie. De zonne-energie 
is nu rechtstreeks aangesloten op het lichtnet; dat, 
die wordt dan afgekoppeld en binnen één àa twee 
maanden hebben we een nieuwe kast, waardoor 
we alles kunnen monitoren via onze iPi-phones. 
we gaan de komende maanden bekijkenecht 
monitoren hoeveel opslagcapaciteit we nodig 
hebben bij slecht weer. Tevens monitoren weij het 
grasbestand. Zo kijken weij of er sprake is van een 
betere kwaliteit, ofis het gras ziekte-bestendiger 
is en ofkunnen de onderhoudsmaatregelen zoals 
bemestingbesparing, beluchten en, besproeien 
verminderd kunnen worden.? in de toekomst zul-
len er hier nog wel meer robotmaaiers komen. 
Dhier, dat betekent een enorme verminderingte-
rugval van C02-uitstoot.’ 

4 min. leestijd

Dat deze maaier zeer milieuvriendelijk is, spreekt voor zich

Benno Nijland

Doordat deze robotmaaiers 

zijn uitgerust met 

zonnepanelen, kunnen ze 

zuiniger rijden
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wouter van Blitterswijk: ‘in dit geval is 50 kilometer 
voldoende en hebben we overcapaciteit, waardoor 
we de waterunit elektrisch kunnen aandrijven. Op 
deze manier kun je fluisterstil onkruid bestrijden 
met honderd procent heet water. speciaal voor de 
Mega e-worker is de gastank in de weedsOLuTiOn 
1 omlaag geplaatst om een zo laag mogelijk 
zwaartepunt te krijgen. Al dit soort zaken resulte-

ren uiteindelijk voor de eindgebruiker in de opti-
male combinatie van beide producten.’

T-rijbewijs niet nodig
Ook is voor de Mega e-worker is een aanpassing 
ontwikkeld voor zowel de vering als de banden; 
er zitten banden onder die een hogere loodindex 
aankunnen en op 4,5 bar kunnen functioneren. 

Hierdoor is de ondergrond stabiel genoeg om 
gebruik te kunnen maken van de vrijstelling voor 
het T-rijbewijs. Daarvoor heb je ook een voertuig 
nodig dat smaller is dan 1,30 meter; er zijn dus 
beperkte breedtematen. 
Van Blitterswijk: ‘Maar de stabiliteit komt dan wel 
weer in het gedrang, omdat je toch veel water bij 
je hebt. water heeft de negatieve eigenschap  

Van Blitterswijk eco-Mobiliteit zoekt altijd samenwerking met gerenommeerde bedrijven om te komen tot een optimale combinatie van voertuig en 

apparatuur. Van Blitterswijk is leverancier van de compacte en robuuste Mega e-worker, het voertuig waarop de WeedSOLUTiOn i van Meclean uit 

Terneuzen is gebouwd om onkruid te verwijderen met heet water. Het voertuig is volledig elektrisch en heeft een actieradius van 100 kilometer.

Auteur: sylvia de witt

‘De WeedSOLUTION bespaart enorm  
op brandstofkosten. Dat vind ik een 
voordeel’
Optimale combinatie heetwaterunit van Meclean/Aqualutions en voertuig van 

Van Blitterswijk Eco-Mobiliteit

Jacco Stronkhorst legt de werking van de WeedSOLUTION I uit aan de medewerkers van SBS
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Hierdoor is de ondergrond 

stabiel genoeg om gebruik 

te kunnen maken van de 

vrijstelling voor het 

T-rijbewijs

Een medewerker van SBS rijdt de Mega E-worker met daarop de WeedSOLUTION I naar binnen

dat het in de bocht aan de verkeerde kant gaat 
hangen. Vandaar dat we een aanpassing hebben 
verricht aan zowel de voor- als achteras en aan de 
banden, om een zo stabiel mogelijk weggedrag 
te kunnen realiseren. er komen steeds meer men-
sen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het 
bedrijfsleven. Zij hebben niet allemaal de capaci-
teit om een T-rijbewijs te halen. Met dit voertuig 
kunnen zij dus toch gewoon werken zonder rijbe-
wijs. Verder is het voertuig duurzaam, stil en gifvrij.’

Gecontroleerde watertemperatuur
Het hete water van de weedsOLuTiOn i van 
Meclean/Aqualutions kan worden gesproeid met 
een vaste spuitbalk op een voertuig of met de 
hand, door middel van de sproeikop of handspuit-
balk. 
‘weedsOLuTiOn i-machines zijn voorzien van 
waterverwarming door middel van een lpg-
systeem, in plaats van een dieselbrander, zoals bij 
andere machines wordt gebruikt’, vertelt dealerma-

nager Jacco stronkhorst. ‘eén dieselbrander heeft 
een roetuitstoot die overeenkomt met de uitstoot 
van negen dieselauto’s. Lpg daarin tegen heeft 
0% roetuitstoot. Verder gebruikt een lpg-systeem 
evenveel lpg als een dieselbrander dieselbrandstof 
verbruikt… Tel uit je winst’, aldus Jacco.  Daarnaast 
heeft de weedsOLuTiOn i geen verbrandingsmo-
tor, maar een accupakket. Daardoor is er geen her-
rie, geen uitstoot én ook weer brandstofbesparing. 
Verder is een weedsOLuTiOn standaard voorzien 
van het door Meclean ontwikkelde TCs-systeem 
(temperature control system), waardoor de water-
temperatuur ongeacht de omstandigheden altijd 
exact 99,5 °C is én blijft. Zonder een reagerend 
systeem zoals TCs loop je de kans dat je met water 
van bijvoorbeeld 75 of 85 °C aan het werken bent; 
daar kom je pas achter als een week later het 
onkruid niet dood is gegaan. Met het TCs-systeem 
van Meclean is resultaat gegarandeerd.’

compact en universeel
‘De afmetingen van de weedsOLuTiOn i zijn pak-
weg 1 bij 1 meter en hij is universeel, waardoor hij 
op ieder willekeurig voertuig kan worden geplaatst 
en ook tussen alle paaltjes door kan. De 550 liter-
tank is wat lager gemaakt, omdat het voertuig van 
Van Blitterswijk in dit geval wat hoger is. Maar we 
kunnen er ook een 1000 literwatertank opzetten; 
dat maakt niet uit. De weedsOLuTiOn i is de kleine 
variant; die geeft 10 liter heet water per minuut. er 
is ook een tweepersoonsuitvoering, een 20 literva-
riant. een waterdebiet van 10 liter per persoon is 
het meest geschikt met betrekking tot werksnel-
heid en waterverbruik. water is overal beschikbaar: 
drinkwater, putwater, bronwater, water uit de sloot 

of gracht... De watertank kan overal worden gevuld 
met een vulset (pomp + filter). er is twee jaar 
geïnvesteerd in de ontwikkeling en het testen van 
de weedsOLuTiOn-machines. in mei 2014 was de 
eerste machine een feit. Hij is een jaar lang overal 
getest, de kinderziektes zijn eruit en de machine 
is compacter geworden. De weedsOLuTiOn-
machines zijn niet alleen het meest milieuvriende-
lijk, maar met een brandstofkostenbesparing die 
oploopt tot meer dan € 120 per dag ook nog eens 
het meest voordelig in het gebruik. en dankzij TCs 
is het de enige machine met resultaatgarantie.’

Makkelijk in smallere straten
stads Beheer service (sBs), een dochteronderne-
ming van Tomin Groep, onderhoudt integraal de 
openbare ruimte in Hilversum en heeft hiertoe 
twee exemplaren van de combinatie van Meclean 
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en Van Blitterswijk eco-Mobiliteit BV aangeschaft. 
Projectleider Jos de Ruiter is er heel enthousiast 
over.
‘sinds vorig jaar doen we nog maar de helft 

chemisch en de andere helft met alternatieven. 
we hebben daar toen onder andere de grote 
Multihog MCX 100 in combinatie met de eMPAs 
MCP-heetwaterunit voor ingezet. Maar doordat 

Hilversum nogal wat smalle straten heeft, is er ook 
behoefte aan compactere voertuigen. Dus werd er 
daarnaast gezocht naar twee kleinere voertuigen 
waarmee je makkelijk in de smallere straten kan 
komen. Mensen met een afstand tot de arbeids-
markt hebben niet allemaal een rijbewijs, dus we 
hebben gekeken naar voertuigen waarvoor geen 
T-rijbewijs vereist is. uiteindelijk zijn we uitgeko-
men op de Mega e-worker van Van Blitterswijk 
eco-Mobiliteit BV. Daarop moest natuurlijk nog 
een heetwaterunit gemaakt worden, want je bent 
gebonden aan bepaalde afmetingen. we wilden er 
een zo energiezuinig mogelijke machine op zetten. 
Dat werd de weedsOLuTiOn i van Meclean.’

Scheelt enorm in brandstofkosten
eerst is dus gekeken naar het voertuig dat sBs 
graag wilde hebben; daarna is gezocht naar wat er 
het beste op zou passen. uiteindelijk is sBs uitge-
komen bij deze combinatie.
De Ruiter: ‘in het verleden werkten we met voertui-
gen die diesel gebruikten. Maar we willen nu min-
der CO2-uitstoot, en ook vindt men het niet altijd 
prettig als er een diesel voor de deur staat te draai-
en. Het voertuig is volledig elektrisch en de heet-
watermachine werkt op lpg. Deze combi scheelt 
ons enorm in brandstofkosten. Het grote voordeel 
is dat de weedsOLuTiOn i zijn temperatuur 
behoudt. Bij het vorige systeem was er nog wel-
eens verlies van temperatuur. De weedsOLuTiOn 
i geeft daarnaast direct heet water, dus je ben niet 
al heel veel water kwijt voordat je kunt beginnen. 
Ook vind ik het een voordeel van deze combi dat je 
hiervoor geen rijbewijs nodig hebt. Dus de mensen 
die wij opleiden om dit werk te gaan doen, kunnen 
er ook op rijden.’

Wouter van Blitterswijk, Jos de Ruiter en Jacco Stronkhorst zijn zeer tevreden over de samenwerking.

Deze combi scheelt ons 

enorm in brandstofkosten
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een gezonde groei van gras is afhankelijk van water, lucht, licht, temperatuur en voeding. Omdat we alleen op water en voeding enige invloed hebben, 

is het belangrijk om hier extra aandacht aan te schenken. Vooral water – specifiek de vochthuishouding in de bodem – is erg belangrijk. Het managen 

van de vochthuishouding kan prima met wetting agents en waterverdelers. 

Auteur: sylvia de witt

‘Op de beurs in Amerika 
dacht ik al meteen: dit  
product moeten we hebben’
Vos Capelle exclusieve distributeur van innovatieve Aqua Aid-producten
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Hoofdvestiging in Breda
Aqua Aid is een Amerikaans bedrijf dat al ruim 
twintig jaar geleden begon met het ontwikkelen 
van speciale producten voor sportgrasonderhoud. 
sinds eind 2014 is het bedrijf in europa gevestigd, 
met als hoofdvestiging Breda. Vanuit deze vesti-
ging wordt de distributie verzorgd voor het dealer-
netwerk in europa, het Midden-Oosten en noord-
Afrika. Aqua Aid is een van de drie fabrikanten ter 
wereld die een hoogwaardige range aan unieke 
producten in het pakket hebben, met de juiste 
eigenschappen die uitvoerig in de praktijk zijn 
getest en waar mogelijk zelfs gepatenteerd. sinds 
de oprichting van Aqua Aid europa is Vos Capelle 
de exclusieve distributeur voor nederland van de 
innovatieve producten van Aqua Aid. 

Aquifer is interessante wetting agent
Aquifer is een gangbare en prijstechnisch interes-
sante wetting agent van Aqua Aid. Het zorgt voor 
een verbeterde opname van vocht bij waterafsto-
tende toplagen en heeft een werkingsduur van 30 
tot 45 dagen. Aquifer kan het gras niet verbranden 
en hoeft nadien niet te worden ingeregend. Het 
product heeft nogal wat voordelen. Zo verbetert 
het de indringing van water en het zorgt het voor 
een uniform vochtprofiel. Ook
vermindert Aquifer de waterafstotendheid van de 
bodem, droogtestress en verwelking van het gras.

PBS 150
PBs staat voor polyfunctional branched surfactant. 
Met deze unieke multi-branched molecuulstruc-
tuur is een groter actief oppervlak in de bodem te 
realiseren. Gangbare wetting agents kennen een 
simpele lijnstructuur, maar de zogenaamde multi-
branched molecuulstructuur ziet eruit als een 
kerstboom, met meerdere vertakkingen en dus 
een groter actief oppervlak. PBs 150 zorgt voor een 

betere indringing van water en houdt het vocht 
goed vast, het vermindert de waterafstotendheid 
van de bodem, verwijdert organische humuscoa-
tings van hydrofobe gronddeeltjes en vermindert 
droogtestress. Het verbetert de kwaliteit van het 
gras door een betere vochthuishouding en de 
werkingsduur van dit unieke product is maar liefst 
150 dagen.

Wie niet waagt, die niet wint
nadat hij tijdens de American Golf industry show 
in san Antonio had kennisgemaakt met de produc-
ten van Aqua Aid, was bedrijfsleider erik van wijhe 
van Vos Ruinerwold Golf BV eigenlijk al verkocht. 
‘Die producten spraken mij onmiddellijk aan. ik 
dacht meteen: dit moeten we hebben! ik kwam 
erachter dat er in nederland ook een dealer was 
van dit product, namelijk Vos Capelle. wat ik op 
die beurs allemaal hoorde over dit product klonk 
mij zo goed in de oren, dat ik dacht: we gaan er 
gewoon mee werken, op alle zeven banen die we 
in ons pakket hebben. De producten die we al 
gebruikten, waren ook goed, hoor, maar ik dacht: 
wie niet waagt, die niet wint. ik had er een heel 
sterk vertrouwen in. ik wilde niet proefdraaien, 
maar in één keer ervoor gaan.’ 

enorme waterbesparing
sinds dit voorjaar gebruikt Van wijhe het product 
Aquifer op alle greens. Daarnaast is er nog een aan-
tal fairways behandeld met PBs 150. ‘Dat behoort 
tot dezelfde range producten, alleen heeft het ene 
product uit de range net even een andere wer-
king dan het andere. Met PBs 150 is het eenmaal 
spuiten en klaar. Met andere middelen moet je wel 
vijf keer spuiten, dus dat scheelt nogal. nu hoef 
je er de rest van het seizoen niet meer naar om te 
kijken.’ 
Van wijhe had veel vertrouwen in de producten en 
ze blijken inderdaad geweldig te werken.
‘ik zou haast een verkooppraatje kunnen houden, 
zo enthousiast ben ik erover. De producten werken 
nog beter dan verwacht. we hebben overal een 
enorme waterbesparing kunnen doorvoeren, zon-
der te beregenen.’

Driedubbele winst
‘Het werkt zelfs zo goed, dat we de dosering ook 
terug kunnen brengen. Aan de ene kant bespaar je 
dus op de hoeveelheid middel, aan de andere kant 
is er ook nog eens een flinke waterbesparing. wat 
dat watergebruik betreft: in de toekomst wordt dat 
toch een hot item; het moet worden teruggedron-
gen. Daar passen deze producten van Aqua Aid 
perfect bij. Je gebruikt niet alleen minder water, 
maar ook minder energie en voor golfbanen is dat 

toch de hoogste kostenpost. Als de pomp van de 
beregening aan staat, slaan bij wijze van spreken 
alle meters op tilt. Als je dat al kunt halveren door 
zulke producten, dan is dat driedubbele winst.’

Boven verwachting
normaal is Van wijhe eigenlijk wel van het proef-
draaien en uitproberen op de greens, de ene keer 
met meer resultaat dan de andere keer. Maar in dit 
geval wilde hij niet eens eerst een proef doen.
‘Het is echt allemaal boven verwachting verlopen. 
Kijk, het belangrijkste van deze producten is dat ze 
langer vocht vasthouden. Dus in droge perioden 
heb je veel minder schade door droogtestress.
er zijn ook weer nieuwere technologieën van Aqua 
Aid, OARs Hs en OARs Ps; ik overweeg om daar 
volgend jaar proeven mee te gaan draaien. wat we 
nu gebruiken werkt al zo goed, dan moet dat nóg 
beter zijn; dat kan niet missen. Dit is allemaal heel 
goed uitgedacht. Technisch gezien zitten deze pro-
ducten erg goed in elkaar.’ 

Modernste surfactants
OARs Hs en OARs Ps zijn de modernste surfactants 
die op dit moment in de markt verkrijgbaar zijn. 
Deze nieuwe producten onderscheiden zich door-
dat zij lang actief zijn in de bodem en door een 
unieke formule in staat zijn om organische zuren, 
die waterafstotendheid veroorzaken, af te breken 
en af te voeren. Daardoor is de bodem beter in 
staat om water vast te houden of eventueel af te 
voeren. Deze producten zijn er in twee varianten. 
De Hs-variant is de hydraterende versie; deze 
houdt water vast in de bovenlaag, waardoor in 
periodes van droogte bodemvocht beschikbaar is 
voor de plant. De Ps-variant is een vochtpenetre-
rend product, dat vocht kan afvoeren naar diepere 
bodemlagen. Deze variant wordt veelal gebruikt in 
natte periodes. Het unieke aan deze twee produc-
ten is dat ze gemengd kunnen worden, waardoor 
je een flexibele toepassing krijgt en dus kunt 
inspelen op het klimaat. Bij de klassieke surfactants 
was dit niet mogelijk; men was ‘veroordeeld’ tot 
wat het product deed, zonder de flexibiliteit om 
het onderhoudsprogramma aan te passen aan de 
klimatologische omstandigheden.

4 min. leestijd

Erik van Wijhe
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GT-serie machines
Maredo heeft de GT-serie machines in haar pro-
gramma sinds 2006. in de tussenliggende jaren is 
er constant gewerkt aan kleine verbeteringen om 
de producten zo goed mogelijk te laten presteren. 
Ook zijn er nieuwe aanvullingen in deze serie 
machines ontwikkeld.
GT staat voor GreensmowerTools. Deze 
GreenmowerTools zijn speciaal ontwikkeld voor 
gebruik aan een greens maaier. De standaard maai-
kooien die onder de greens maaier hangen kun-
nen worden verwisseld voor heads uit de Maredo 
GT-serie. Dankzij dit feit kan de greens maaier wor-
den ingezet als doorzaaier, verticuteerder, beluch-
ter, borstel of als corer. 
Op GTH 2015 (GroenTechniek Holland) zullen alle 
acht verschillende heads te zien zijn. naast de 
bestaande GT210 spike-beluchter, GT230 core-
dethatcher, GT250 opveegborstel, GT300 smoot-
her, GT410 doorzaaier voor struisgrassen en GT414 
doorzaaier voor roodzwenkgrassen, zal er een 
nieuwe head worden geïntroduceerd en worden 
toegevoegd aan de bestaande GT serie. Deze head 
is de GT420 doorzaaier voor roodzwenkgrassen. 
in tegenstelling tot de GT414 is met deze nieuwe 
head het aantal geprikte (kiemings)gaten te bepa-
len door de rijsnelheid te verhogen of te verlagen. 

Ook verhoogt de nieuwe toegepaste techniek het 
kiemingsgehalte van het graszaad.
Tevens wordt er een nieuwe, vaste pen geïntrodu-
ceerd en toegevoegd aan het assortiment pennen 
voor de GT230 ‘core-dethatcher’. Deze nieuwe pen 
zal de bestaande 5 mm vaste pen vervangen. De 
nieuwe pen is makkelijker te monteren en heeft 
een langere levensduur. 
De GT230 wordt ingezet voor vilt verwijdering uit 
greens. Met de holle pen gemonteerd in deze head 
bestaat de mogelijkheid om zeer veel vilt te ver-
wijderen uit de bovenste viltlaag met daarbij mini-
male schade aan de grasmat. Deze bewerking kan 
op maaisnelheid worden uitgevoerd en 18 holes 
kunnen in vier tot vijf uur worden bewerkt.

MT-serie machines
Tijdens de vorige editie van Groentechniek Holland 
was de MT200 verticuteerder al te zien. Deze ver-
ticuteermachine voor tractor toepassing is een 
volledig flexibele machine met drie onafhankelijk 
bewegende heads voor optimale bodemvolging. 
Tijdens GTH 2015 introduceert Maredo de MT210 
spike beluchter-heads. Deze heads kunnen gemon-
teerd worden in plaats van de MT200 verticuteer-
heads. Met de MT210 heads gemonteerd aan het 
hoofdframe verandert de machine in een snelle 

beluchter met een maximale werkdiepte van 5,5 
cm. Dankzij het geïntegreerde nokkenassysteem in 
de hoofdas kan er snel worden gereden en hoeft er 
niet veel gewicht op de machine gelegd te worden 
om de spikes de grond in te drukken. De perfecte 
volging van de ondergrond blijft ook bij deze 
heads gegarandeerd. 

PuT-serie machines
Ook de PuT serie machines zullen dit jaar weer te 
vinden zijn op de stand Maredo BV. De PuT-serie 
machines bestaat uit de PuT60 basismachine 
waaraan verschillende heads gekoppeld kunnen 
worden. Dit maakt deze basismachine een multi-
functionele werktuigdrager. Met één machine kan 
er bijvoorbeeld worden doorgezaaid, geveegd of 
belucht. De machine is compact in zijn omvang, 
hierdoor kan de PuT60 makkelijk door smalle deur-
openingen worden gemanoeuvreerd. 

GroenTechniek Holland 2015
Maredo nodigt u allen graag uit op stand nummer 
1.14 tijdens GroenTechniek Holland. Hier bestaat 
de mogelijkheid om alle machines te zien werken 
of er zelf eens mee te werken. 
Meer informatie is te vinden op: www.maredo.nl of 
via sales@maredo-bv.com 

ADVeRORiAL

Maredo BV pakt uit op 
GroenTechniek Holland 
2015
Maredo BV is een nederlandse organisatie gericht op het ontwikkelen, produceren en vermarkten van eigen Maredo machines. Het bedrijf is gevestigd 

in Maarsbergen (UT) en heeft ondertussen ruime ervaring in zowel machines voor golfbaan onderhoud als in machines voor de groen-branche. Ook tij-

dens deze tweede editie van GroenTechniek Holland is Maredo BV aanwezig om zowel bestaande producten en noviteiten aan het publiek te laten zien.
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de groene openbare ruimte
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•  ruim 450 merken op 125.000 m2 beursterrein
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van machines en gereedschappen
•  op unieke centrale locatie 
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Nilfisk Outdoor Division

3 in 1 All Year 
Operation

Cost Saving

www.nilfisk-outdoor.nl

Op maat gemaakte 
kwaliteitsgereedschap-
pen voor ieder seizoen
Innovatie en kwaliteit vormen de basis voor 
onze professionele, duurzame en aan- en 
afkoppelbare gereedschappen. Machine en ge-
reedschap vormen een geheel voor uitstekende 
prestaties bij de meest veelzijdige taken.

Bekijk de City Ranger 3500 of Park Ranger 2150 - neem contact op voor 
informatie over het volledige Outdoor programma.

Groter of juist kleiner ? Vindt uw juiste machine in 
onze Outdoor range !

Professionele en handige werktuigen optimaliseren de inzet
· Veeg-zuigcombinatie met een veegbreedte tot 2200mm
· Onkruidborstel te gebruiken met of zonder direct opzuigen
· Ook in te zetten voor winterdienst of gazononderhoud
· Ook thermische onkruidbestrijding mogelijk

Krachtige veelzijdigheid voor 
efficient wijkonderhoud

Eén machine  

voor alle onder-

houdstaken

Onkruidbeheer, vegen, groenwerkzaamheden 
en winterdienst met slechts één machine

De veegcontainer van 
500 liter inhoud wordt 
gebruikt voor normaal 
straatvegen en/of voor 
borstelen met opvang

Knikgestuurd - zeer kleine draaicirkel en 
ideaal voor krappe ruimtes

Comfortabel - stille, geveerde cabine 
voor optimaal chauffeurscomfort

Snelwisselsysteem, binnen 1 minuut is 
de machine aan te passen - snelste  
wisselsysteem ter wereld

Eenvoudige en duidelijke bediening

Dé ideale machine voor gebiedsonderhoud.  
Combineer meedere taken in één machine.

NIEUW !
Borstelen en  

opzuigen in één  

arbeidsgang

35 PK & 4 cilinder motor en 4-wiel  
aandrijving

 
Nilfisk-Advance B.V.
Versterkerstraat 5
NL-1322 AN Almere
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The leader in compact outdoor cleaning



onkruid duurzaam en 3x efficiënter 
bestrijden met de WeedSteam®

HETE LUCHT  

STOOM
INFRAROOD

kijk op www.jeanheybroek.com
voor een overzicht van ons leveringsprogramma

Jean Heybroek BV, tel. 030 - 639 46 11      

onkruid 
1-2-3 weg!

De WeedSteam is de snelle en ef� ciënte oplossing voor effectief 

en duurzaam onkruidbeheer. De 1-2-3 combinatie van zeer hete 

lucht, infrarode straling en stoom pakt ongewenste vegetatie 

grondig aan. Na enkele dagen is het behandelde onkruid 

verdord! Bel nu Jean Heybroek en overtuig u van de 

unieke kwaliteiten van de WeedSteam! 

veilig systeem

milieuvriendelijk 

duurzaam resultaat

lage exploitatiekosten

minimaal onderhoud

maximale prestaties




