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Vanaf deze nieuwe locatie zullen we onze kernactiviteiten kunnen
bundelen, waardoor we onze klanten van de aangrenzende provincies de maximale service kunnen bieden. Opglabbeek zal ons als
importeur ook de gelegenheid geven om meer Beneluxactiviteiten te
kunnen organiseren zoals trainingen, productvoorstellingen, klanten
uitnodigen enz…
Het nieuwe pand geeft ons ook de mogelijkheid om het merk JCB
nog sterker uit te stralen in de Benelux. Met meer mankracht en
middelen kunnen we ons concentreren op een snellere service zodat
u als klant nog beter bediend zal worden.
JCB IS ON THE MOVE EN KLAAR VOOR DE TOEKOMST.
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De aannemerij begint langzamerhand terug op te leven. Verhuurbedrijven krijgen meer vraag naar machines en dat is een positief signaal. Werk is er voldoende en dat geven de meeste aannemingsbedrijven ook aan. Maar ook voor
de aannemers moet er een grote inhaalbeweging gemaakt worden. Zij hebben
nl. een zwak jaar achter de rug en 2010 startte al niet veel beter door de lange
en strenge winter. Er kan terug geld verdiend worden, maar het vertrouwen
op lange termijn is er nog niet; dat is de reden waarom er meer en meer machines gehuurd worden. De banken blijven nog altijd vrij terughoudend in het
verstrekken van kredieten. Zij hebben ook hun deel van de tegenslag in de sector aan den lijve ondervonden. Een aantal machines konden niet terugbetaald
worden, waardoor er veel waardeverlies op korte termijn ontstond. In korte tijd
werd de Europese markt overspoeld met overtollige recente machines.
Fabrikanten van machines zien nu dat wereldwijd de vraag naar machines toeneemt, de levertijden worden langer, de prijzen stijgen en de toeleveranciers
van componenten hebben ook leveringsproblemen. Als we over alle merken
van bouwmachines heen de verkopen in het eerste kwartaal van 2010 bekijken
dan zien we een terugloop met 20% tegenover dezelfde periode van vorig jaar.
Vermoedelijk zullen we tegen eind 2010 een lichte stijging van 5 à 10% kennen
in vergelijking met 2009.
Het feit dat begin 2009 een aantal machines van 2008 zijn geboekt en de
strenge winter van 2010 vertekenen het beeld een beetje. In de praktijk ziet de
situatie er iets beter uit.
Landbouwmachines
Langs de kant van de land- en tuinbouwmachines mogen we vaststellen dat
alles gewoon doorloopt. Er wordt nog altijd geïnvesteerd al wordt er wel twee
keer nagedacht vooraleer een bestelbon ondertekend wordt. Maar het feit dat
gewassen, bomen en gras groeien en dat deze sectoren geregeld met crisissen
te maken hebben maakt dat ze ook beter met schommelingen kunnen omgaan.
Bauma bouwmachinebeurs
Midden april werd ook de wereldbeurs voor bouwmachines, de Bauma in München georganiseerd. Er waren veel minder buitenlandse bezoekers dan andere
jaren, maar dat was wellicht voor een groot stuk te wijten aan de vulkaanuitbarsting in IJsland en de impact ervan op het luchtverkeer. Aan de andere kant
moeten we ons de vraag stellen of het zinvol is om op een beurs zo massaal
uit te pakken terwijl het eigenlijk toch de klant is die de rekening mee betaalt.

René Wetzels
Op brede banden
door het Veen
René Wetzels,
Directeur JCB Benelux

Het antwoord van
JCB op Tier 4

Knikladers voor
elke toepassing

Terwijl motorenfabrikanten kunst- en vliegwerk uithalen om hun motoren klaar
te stomen tegen 2011, presenteert JCB zijn oplossing voor een propere motor.
            
weer een opsteker dat ze erin geslaagd zijn om deze motor schoon te maken
          niging op basis van AdBlue. Intelligent samenwerken tussen JCB en Cosworth
heeft geresulteerd in een eenvoudige motor waarbij we een gedeelte van de
uitlaatgassen opnieuw in de cilinders brengen om de laatste restjes energie uit
de onverbrande gassen maximaal te benutten. Dat is de kracht van JCB: op
een eigen manier voet bij stuk houden en de dingen niet ingewikkelder maken
dan nodig is.

Jo Biermans

Jo Biermans,
Servicemanager JCB Benelux
Vindt u dat u ook leuke dingen uit de wereld
van JCB heeft? Aarzel niet en mail ze door
naar onthemove@skynet.be
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Victor Joskin geeft tekst en
uitleg bij de keuze voor JCB.

  
   
       
landbouw- en grondverzetmachines. Naast de construc         
  
recentere JCB-dealers in de Benelux. Redenen genoeg
dus om eens te gaan polsen naar de motivatie en de
toegevoegde waarde dat het geelzwarte merk kan betekenen voor Victor Joskin en zijn bedrijf… of andersom?
Het begon met loonwerk.
Victor Joskin begon zijn carrière als loonwerker en sinds 1971
verdeelt en onderhoudt hij trekkers en landbouwmachines in
Soumagne. De constructieactiviteiten begonnen in 1984 en

len van nieuwe landbouwwagens en -machines alhoewel de
meeste van deze problemen toch iets te maken hebben met
de trekker zelf (load-sensing, isobus, servobedieningen…). Als
laatste reden geeft Victor Joskin aan dat de dagelijkse contacten met de gebruikers van landbouwmachines ook toelaten
hun eisen op gebied van landbouwmachines beter te kunnen
  
  !      !  " 
vlugger de gepaste oplossingen bieden. In dat kader is JCB
 "   !    
producten, in het bijzonder de trekkers maar ook verreikers
met het progressieve ontwerp die gekend staan voor hun
werkcomfort en snelheid.

“Ik voorzie dat het aantal verkochte machines tegen 2015 tot de helft zal terugvallen. Anderzijds moeten we wel vermelden dat de machines steeds groter en beter uitgerust zijn waardoor een halvering van de verkochte aantallen
niet wil zeggen dat de omzet ook gehalveerd wordt.”
zijn uitgegroeid tot een bedrijf met internationale uitstraling
dat zich gespecialiseerd heeft in het bouwen van drijfmestvaten, kippers, stalmeststrooiers, silagewagens en machines
voor het onderhoud van weiden. Op vlak van techniek en kwaliteit behoren de Joskinproducten tot de top op wereldniveau.
Ondanks deze sterke groei is de regionale verkoop altijd een
constante gebleven en heeft Victor Joskin de ambitie om deze
nog verder te specialiseren en te versterken. Daarvoor heeft
hij verschillende redenen. Als eerste legt hij de nadruk op
het ‘Plateau de Herve’, een streek die aan de basis van de
groei van zijn bedrijf ligt en altijd zal gekoesterd blijven als de
          !
om vakkennis te kunnen blijven verzamelen en onderhouden
op alle domeinen van de landbouwmechanisatie en meer in
het bijzonder bij de trekkers. Deze laten het bedrijf toe om
voldoende vakkennis in huis te halen, die dan goed van pas
komt voor de eigen productie. Anderzijds kunnen de monteurs
zo ook gemakkelijker problemen opsporen bij het indienststel-
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Waarom hebben jullie zo lang gewacht op een merk als
JCB en wat kan dat voor de Joskingroep betekenen?
Victor Joskin:
We hebben lang gewacht omdat JCB toen
een dealer in de buurt had. Anderzijds waren we toen technisch
en commercieel nog niet voorbereid om zo’n uitdaging aan te
gaan en een degelijke naverkoopdienst te kunnen bieden in het
bijzonder aan de klanten voor grondverzet- en bouwmachines.
Grondverzet boeit ons meer en meer omdat de verkoop van
landbouwmachines vroeg of laat toch gaat verminderen.
We moesten dus een nieuwe tak opbouwen om deze daling van onze regionale omzet goed te maken en onze vakkennis continu te verbeteren ten dienste van onze klanten.
We hebben voor JCB gekozen omdat zij de enige zijn die landbouw- en grondverzetmachines aanbieden in een zo breed
gamma. Het is anderzijds ook het enig grondverzetmerk dat
zijn producten verdeelt via dealers en niet door een centraal
bureau in het land. Vermelden we ook nog dat JCB nog steeds

een familiaal bedrijf is wat goed kadert in onze ondernemings#      !          
 !   $ "
Welk meerwaarde kan Joskin betekenen voor JCB?
Victor Joskin:
Als eerste zou ik de nadruk willen leggen op
   
   &'*#    
biedt voor onze JCB-klanten. Anderzijds beschikken we over
ruime en moderne werkplaatsen met goed opgeleide monteurs waardoor
we een degelijke service
kunnen waarborgen. Maar
de grootste meerwaarde
die Joskin voor JCB kan
betekenen is een sterker
marktaandeel en omzet
in onze regio. En dat is de
uitdaging die JCB ons gesteld heeft… en die wij willen vervullen!
Wanneer we het op Europees niveau bekijken, kunnen we van
een win-win situatie spreken. JCB is inderdaad sterk land  !  $ "  &         ! 
ook nog eens benadrukt worden dankzij het merk Joskin. Het
spreekt bijvoorbeeld voor zich dat bij de verschillende Joskindemonstraties regelmatig JCB-trekkers aan het werk zullen
zijn terwijl de Joskinfolders, die in talrijke landen verdeeld
worden, ook Joskinmachines met JCB-materiaal aan het werk
tonen.

tien maanden gezien hebben. En natuurlijk hoop blijven
hebben dat alles vlug terug beter wordt in West Europa.
Wat de landbouw in het algemeen aangaat, is het zeker dat we
nog altijd hoogte- en laagtepunten zullen blijven beleven in functie van de productie en de speculatie. Maar de landbouw zorgt
nog altijd in de eerste plaats voor voedsel en zal dus ongetwijfeld
een stabiele sector binnen de wereldwijde economie blijven.
Wat de Joskingroep betreft, is er geen interesse om ons in an#   liseren in alles wat te maken heeft met landbouw
en landbouwmechanisatie
in het bijzonder. Machines
van JCB verdelen is daar
weer een bewijs van. Dit
bedrijf is ook ontstaan uit
de landbouw en de grote
meerderheid van de productie heeft nog steeds te
maken met de behoeften van de landbouw van vandaag of morgen.
Tenslotte wil ik nog even meegeven dat voor velen de crisis gelijk
staat aan minder loon en banen schrappen. Maar men vergeet
te dikwijls dat ‘crisis’ ook ‘verandering’ betekent. En wat mij
betreft, zijn er zich nu grote veranderingen aan het voltrekken
en moet West-Europa terug zijn plaats in de wereld kennen.Ŷ

In het algemeen moeten we deze economische crisis niet langer zien als een crisis op
zich, maar zij kan de plaats van Europa binnen de mondialisering bepalen.

Kunnen we dan binnenkort Joskinkippers in de kleuren
van JCB verwachten?
Victor Joskin:
In onze prijslijst bieden we de mogelijkheid
om de kippers in andere kleuren te kopen. We hebben dus
geen enkel probleem om een Joskinkipper in geel en zwart af
te leveren. We beschikken anderzijds over een democombinatie die bestaat uit een JCB-Fastrac en een Joskindumper in de
gepaste kleuren.
Hoe ziet u de verdere evolutie van de verdeling van
landbouwmachines in België en Europa?
 /! <
=! !  !  $ "   
van de rest van West-Europa zal moeten volgen. Iedereen
weet dat het aantal verkochte machines gevoelig gedaald
is de laatste twintig jaar. De verdere evolutie gaat ook deze
richting uit en ik voorzie dat het aantal verkochte machines
tegen 2015 tot de helft zal terugvallen. Anderzijds moeten
we wel vermelden dat de machines steeds groter en beter
uitgerust zijn waardoor een halvering van de verkochte aantallen niet wil zeggen dat de omzet ook gehalveerd wordt.
Deze prognose kan sommigen doen schrikken. Ik wil niet pessimistisch lijken, maar ik heb de gewoonte om altijd voor mijn
mening uit te komen en correct te blijven in alle omstandigheden. In mijn ogen zal deze daling ook gevolgen hebben voor
de dealers en de invoerders in West Europa.
Welke lessen moeten we uit de economische crisis trekken?
Victor Joskin:
In het algemeen moeten we deze economische crisis niet langer zien als een crisis op zich, maar wel
als het terug op niveau brengen van Europa in zijn juiste
proporties binnen de mondialisatie. West-Europa leeft op
een zeer hoog sociaal welzijnsniveau vergeleken met andere
regio’s of continenten van onze wereld. En deze verschillen,
of het nu gaat om sociale voorwaarden, salaris, motivatie,
innovatie, productiviteit of kost en luxe van het leven, worden te groot vergeleken met andere regio’s van de wereld.
De enige les die we moeten trekken uit deze crisis is dat we
ons moeten aanpassen aan alles wat we de laatste acht-

Wat de Joskingroep betreft
is er geen interesse om ons
  
   ren, maar wel om ons verder
te specialiseren in alles wat te
maken heeft met landbouw en
landbouwmechanisatie in het
bijzonder. Machines van JCB
verdelen is daar weer een bewijs van.

Joskin NV/SA
Rue de Wergifosse 39
4630 SOUMAGNE
Tel.: 0032/ 43773545
Fax.: 0032/ 43771015
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JS 220 LC kraan saneert de bodem.
Aandachtige lezers van ons
blad JCB On The Move zullen
zich nog de JCB graafmachine
herinneren die in de Dominicaanse republiek werd omgebouwd om op het water te
kunnen werken. Bij wijze van
‘sterk werk’ hadden we toen
een afbeelding van deze machine in het blad gezet, die
toevallig op een beurs in het
Waalse Battice werd opgemerkt… door Jonathan Ernotte, de machinist van de
machine die we hierna zul         voertuig, op basis van een JS
220LC, werd opgebouwd om
gecontamineerde grond onder
water te saneren.

De klant: Biorem Engineering
@Q     $ "X     specialiseerd in het biologisch reinigen van grond die vervuild
is met koolwaterstoffen (hydrocarbures) en PCB’s. De verontreinigde bodem wordt geïnjecteerd met biochemische producten die de vervuilde stof omvormt in inerte bestanden die niet
vervuilend en niet giftig zijn.
De opdracht voor de techniekers
Op een meer van 100 ha met 1 miljoen m3 water moet de bodem via dit biochemisch proces gereinigd worden. De diepste
punten liggen tot 15 meter onder de waterspiegel en daarvoor
is de graafmachine uitgerust met een speciale giek die tot 18
meter werkdiepte kan gaan. Als basis werd een JCB JS 220 LC
rupskraan genomen, waarop midden 2009 in Nederland een
lange giek werd gemonteerd. Daarna ging de machine naar
Finland om er bij Remu een onderstel onder te bouwen dat
op het water kan varen. Dan werd de 14,4 meter lange, 3,2
meter hoge en 3,5 meter brede basismachine inclusief lange
!  $ "     
van de speciale en gepatenteerde unit aan de giek van de

Een andere kijk op kraanwerk: de computermuis verdringt de joystickbediening. Enkel de rijhendels voor het rupswerk (of de aandrijfschroeven op het water) doen nog denken aan een graafmachine.

66

machine, inclusief de afwerking van alle technische compo#      /!      /Y$[  
haar plaats op het water verdiend heeft. De engineering lag
in handen van Biorem Engineering.
Hoe werkt de BioFloat?
De BioFloat, dat is de naam die de machine kreeg, is een geheel van ongeveer 40 ton met een arm die meer dan 20 meter
lang is. Op het einde van de arm werd een gepatenteerd injectietoestel bevestigd dat is opgebouwd rond een standaard
rotorkopeg van Lemken met injectieleidingen, die gedragen
en in balans gehouden wordt door twee looprollen. Als basis
bleef de driepuntsophanging behouden en werd op de plaats
van de aftakas een hydromotor gemonteerd die door de hydrauliek van de kraan wordt aangedreven. Dit ‘injectiesysteem’ weegt ongeveer 1,5 ton en wordt in 3 dimensies ‘in
positie’ gehouden’. De hele basismachine, inclusief rotorkopeg
met injectiesysteem, wordt via een gps-systeem op koers gehouden. Door het gebruik van een RTK-gps wordt er precies
geïnjecteerd tot op min. 2 cm nauwkeurig. De centrale zender
staat zodanig opgesteld dat het bereik overal maximaal is. De
ontvangers staan boven de silo met het biocomposiet, op het

Vincent Kittel, de tweede ‘machinist’ volgt via de monitor het proces
onder water mee.

hoogste punt van de BioFloat dus.
Terwijl de tanden van de rotorkopeg de bovenste 15 centimeter van de sedimentslaag ‘roeren’, wordt via een centrale
leiding met 12 injectoren (evenveel als er tanden op de rotorkopeg staan) een natuurlijk katalytisch biocomposiet in het
sediment (de afzettingslaag op de bodem) geïnjecteerd. Dit
biocomposiet zet op een actieve manier de schadelijke stoffen zoals bv. PCB’s (polychlorinated biphenyls) moleculen om
in milieuvriendelijke afbreekbare eindproducten. Ook andere
vervuiling, zoals minerale olievervuiling of gechloreerde solventen, kan met de ingespoten producten van Biorem Engineering worden behandeld.
Het product wordt in een verwarmd roestvrijstalen reservoir (silo) van 2m3 opgeslagen en dan via een pomp door
de leidingen naar het injectiesysteem achter de rotorkopeg
gevoerd. Hoewel de vloeistof al werkbaar is vanaf 4°C, zijn
de leidingen verwarmd tot 30°C, zodat ook onder lage temperaturen de viscositeit van de vloeistof gegarandeerd blijft. In
principe moet er tussen 1 en 2 gram product per kg drogestof
‘vervuilde grond’ worden geïnjecteerd, waardoor er met een
vol reservoir van 2 m3 ongeveer 1,5 tot 2,8 hectare kan worden behandeld, afhankelijk van de graad van vervuiling. De
hoeveelheid ingespoten product wordt automatisch aangepast
in functie van de vaarsnelheid. De brandstoftank van de JS
220 werd vergroot naar 1000 liter zodat er met een volle tank
ongeveer 40 draaiuren kunnen worden gemaakt. Tijdens het
werken draait de machine op volle kracht zodat een verbruik
van 25 liter per uur als vrij zuinig mag worden bestempeld.

Aan alles is gedacht: mochten er stenen of andere obstakels onder het
water liggen, dan zorgt deze ultrasoonsensor dat de arm gelicht wordt
en er geen schade aan de rotorkopeg kan ontstaan.

De gps-ontvangers staan boven de silo met het biocomposiet, op het
hoogste punt van de BioFloat dus.

Enkel de bovenwagen is
authentiek JS 220, de
rest is maatwerk. Links en
rechts naast het ponton zit
er een propeller die het gevaarte over het water aandrijft met een snelheid van
0 tot 10 km/uur.
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Live ervaring

          
gevoel dat je hebt in een bandenkraan op mooie strakke asfalt. Zelfs bij
het draaien met de bovenwagen –met toch een zware giek en werktuig
aan het uiteinde- compenseert de hydraulica zodat het ponton terug in
evenwicht komt.

$ &      
gevaarte konden voorstellen. Jonathan Ernotte, machinist van
dienst en zijn tweede man, Vincent Kittel, die via de monitor
het proces onder water mee volgt, stonden te popelen om de
viercilinder Dieselmax op te starten en te laten warmdraaien. Nadat de motor een kwartiertje had gedraaid en het hele
systeem operationeel was, konden we rustig met het Remurupsonderstel de helling afrijden. Op de betonnen helling was
het wel schokkerig rijden, best indrukwekkend met zo’n breed
    '*  \ ] !       
zo’n kolos aandrijft. En dan komt het eerste deel van het onderstel in het water… er worden twee hydraulische kogelkranen omgezet waardoor een gedeelte van de olie van de rijmotoren naar een propeller links en eentje rechts op het ponton
gaat. En via de rijhendels worden nu de propellers bediend.
Tegen maximum 10 km/uur glijdt de BioFloat over het water
met een stabiliteit om u tegen te zeggen. Verwacht geen reuzegrote propellers, nee hoor, op het water volstaat een heel
! !    ^  ] !
is, dat is de stabiliteit op het water… die benadert het gevoel
dat je hebt in een bandenkraan op mooie strakke asfalt. Zelfs
bij het draaien met de bovenwagen –met toch een zware giek
en werktuig aan het uiteinde- compenseert de hydraulica zodat het ponton terug in evenwicht komt. Zelfs de helling van
het werktuig diep onder het water wordt synchroon gehouden
met de helling waaronder het ponton zich ten opzichte van het
water gedraagt.Ŷ

CTO Wim De Windt van Biorem Engineering aan de slag met
de Bio Float. Wim stond mee aan de wieg van de Bio Float,
ondermeer voor wat betreft het volledige injectie- en positioneringssysteem.

Dit ‘injectiesysteem’ weegt ongeveer 1,5 ton en wordt in 3 dimensies ‘in
positie’ gehouden’

Jonathan Ernotte, Fabienne Maquet, Frédéric Lakaye en
Vincent Kittel van Biorem.
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Verkoopadviseur Harm Deckers van JCB Waardenburg overhandigt de
sleutels van de JCB 403 aan Dhr. van Kerkhof van hoveniersbedrijf ‘de
meulenhof’ uit Hernen. Deze 403 laadschop is voorzien van brede banden, extra hydraulische functies, een brede bak & palletvorken. De machine zal ingezet worden op het eigen bedrijf bij de aanleg en onderhoud
van tuinen.

JCB AND VOLVO CONSTRUCTION
EQUIPMENT WERKEN SAMEN AAN
SKIDSTEER

Dit voorjaar heeft JCB-dealer Warrens BV bij
     _  `     
bandenkraan JS 145 W HAB en een laadschop
416HT afgeleverd. Beide machines zullen worden ingezet in wegenis- en rioleringswerken, de
       _@!  
voorzien van een TAB-arm en alle leidingwerk,
centrale smering en een luxe cabine met airco
en een verwarmde stoel. De laadschop beschikt
ondermeer over een hydraulische snelwissel en
een dynamisch weegsysteem.

JCB and Volvo Construction Equipment zijn een samenwerkingsakkoord aangegaan voor het ontwikkelen en
produceren van skidsteer- en compactladers. Zij zullen
deze dan onder hun eigen kleuren en via het eigen dealernetwerk wereldwijd op de markt brengen. Deze machines zullen naar alle waarschijnlijkheid geproduceerd
worden in de JCB fabriek in het Amerikaanse Savannah
tegen het einde van dit jaar.

Opnieuw JCB voor Gebroeders
Poppink uit Reutum

Nieuwe 8085 voor
aannemingsbedrijf Ruud Breure

Nieuwe JS 220 LC voor
Loonbedrijf de Wit

Machinist Wim Stevelink, reeds 25
jaar in dienst van gebroeders Poppink, heeft na 11 jaar en ruim 19.000
probleemloze draaiuren met zijn
‘oude’ JCB een nieuwe JCB JS220LC
Auto in ontvangst mogen nemen. De
machine, geleverd door JCB dealer
Nijland Service BV uit Bentelo, in
de nieuwe huisstijl van JCB is naast
de zeer complete standaard uitrusting o.a. voorzien van: SKF centrale
vetsmering, Eurosteel hydraulische
snelwissel en opschoonbak en Bro
 !}

Bij het verschijnen van dit blad zal deze
onlangs in Zwanenburg afgeleverde
8085 bij Aannemings- en verhuurbedrijf Ruud Breure er waarschijnlijk al
een paar honderd uur hebben opzitten.
De 8085 werd gelijk met een nieuwe
JCB 8008 micrograver in gebruik genomen. Op de foto Ruud in de 8085 en
op de 8008 machinist Elmer Hilbers. De
door Asjes BV geleverde 8085 is voorzien van o.a. een achteruitrijcamera en
wordt nog voorzien van een Kinshofer
Nox tiltrotator met HPX drive en sorteerschalen.

Loonbedrijf Dirk de Wit uit Linschoten breidde zijn machinepark nu uit
met deze 22 tons rupskraan. Deze
JS 220 LC is compleet uitgevoerd
met o.a. een sloop/sorteerfunctie,900 mm brede rupsplaten, antivandalisme kit, enz.. Deze machine
zal in de komende weken aan het
werk zijn langs de snelweg A12, bij
de aanleg van nieuwe uitwijkhavens.
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Even stilstaan
bij de vooruitgang…
van de techniek.
JCB is klaar voor de nieuwe emissienorm
JCB heeft een van de grootste investeringen in zijn bestaan gedaan om de zuiverste motor in het segment van
de bouwmachines te ontwikkelen en daarmee klaar te
zijn voor de emissienormen in 2011.
Ongeveer 88,6 miljoen euro heeft JCB in onderzoek en ontwikkeling naar een verbrandingssysteem voor de nieuwe Ecomax T4 met 4,4 liter cilinderinhoud geïnvesteerd. Daarmee
is de jongste generatie van de JCB-dieselmaxmotor de eerste
motor op de markt die het zonder uitlaatgasnabehandeling
doet en kopers in het middelste marktsegment duidelijke kostenbesparingen op vlak van aankoopprijs en verbruik oplevert.
Op dit moment wordt de motor in het veld getest vooraleer
deze verder dit jaar in productie zal gaan om aan de Tier 4,
interim Stage 3B te kunnen voldoen.
Uniek concept
De voordelen van de Ecomax T4 zijn de volgende:
 Lager brandstofverbruik
 Een eenvoudiger motor en dus lagere onderhoudskosten
 Grotere betrouwbaarheid
 Doordat de motor nog tamelijk compact van omvang is,
moeten er geen grote ingrepen en designaanpassingen aan de
machine zelf gebeuren.

De aanpassing van de bestaande motoren naar de Tier 4 norm
was meer dan een technische uitdaging voor JCB. Het resultaat is niet alleen de schoonste motor die tot dusver in de
sector van de bouwmachines bestaat, maar ook een baanbrekende vernieuwing op vlak van motorentechnologie.
Bij aanvang van het eerste deel van de Tier 4, interim Stage
3B, zijn de meeste motorenfabrikanten ervan uitgegaan dat
deze extreem lage deeltjeswaarden alleen maar met een die  ! !  ! 
technologie voor het marktsegment van middelgrote bouwmachines bekijkt, dan komen als nadeel van deze oplossing in de
eerste plaats een hoger verbruik als gevolg van de verhoogde
tegendruk, die op de motor werkt. Bovendien draaien de motoren niet constant op het volle vermogen en omdat de diesel   #    
door extra brandstof gerealiseerd worden.
Het concept van de JCB-motorentechnologie gaat ervan uit
      #
enige andere nabehandeling van de uitlaatgassen te behalen.
@  !!  !    "  dingssysteem, of beter, ze hebben ervoor gezorgd om eerst
zo min mogelijk schadelijke stoffen te laten ontstaan i.p.v.
ze naderhand te moeten behandelen. Dat heeft in de eerste
plaats tot een lager brandstofverbruik geleid. Een ander punt
is dat de motor met alle voorzieningen rondom vrij compact

Verloop van de verbranding in de cilinder

Bij de nieuwe commonrailmotor werd de inspuitdruk naar 2000 bar
verhoogd en de geometrie van de verstuivers aangepast om een ef             
garanderen. Alle Dieselmaxmotoren werden met een variabele turbolader uitgerust. Bovendien zorgt een koeling van de teruggevoerde uitlaatgassen in de motor voor een reiniging van deze gassen vóór ze de
motor verlaten.
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De bovenste foto geeft
aan hoe het bij een Tier
3-motor verloopt (de
oude versie dus), de
onderste foto toont het
verbrandingsverloop bij
de nieuwe Tier 4-versie.
Door de vorm van de
kom bovenin de zuiger
aan te passen is JCB erin
geslaagd om de verbranding te optimaliseren
waardoor er van in het
begin reeds een betere
verbranding ontstaat.

   

De componenten van het EGR-systeem

is gebleven. In de machines is de plaats die voor de motor is
voorzien heel krap bemeten en de minste verandering aan het
   ~    ringen aan het design van de motorkap, het verplaatsen van
andere componenten of het inboeten aan bereikbaarheid bij
onderhoud.
Beter van in den beginne
Sinds de lancering van de Dieselmaxmotor in 2004 en het
doorbreken van het snelheidsrecord voor dieselmotoren in
2006 op de zoutvlakte van het Amerikaanse Bonneville waar
de JCB snelheidsbolide 563,41 km/u haalde, is de motor
voortdurend verder ontwikkeld. Wereldwijd zijn al meer dan
100.000 motoren in bedrijf, ook in andere dan JCB-machines.
Met de laatste stand van de technologie zullen de Dieselmaxmotoren duidelijk onder de emissie-eisen van de Tier 4, interim Stage 3B, blijven die vanaf 2012 voor motoren van deze
vermogensklasse in voege zullen treden.
Omdat veel motoren in de klasse van 75 tot 175 pk in bouwmachines worden gebruikt die niet altijd op volle belasting
 #          
grotere rol spelen omdat het motormanagementsysteem het
regenereren van onverbrande roetdeeltjes alleen maar kan
activeren door het toevoegen van extra brandstof. Dat is niet
alleen niet economisch, maar kan ook het onderhoud intensiever maken, duidelijk hogere kosten met zich meebrengen en
              !
van diesel met een hoog aandeel zwavel beschadigd kan geraken.
Voor de volgende ronde van de emissiewetgeving heeft JCB
Power Systems met de onderzoeks- en ontwikkelingsspecialisten van Ricardo en Cosworth rond de tafel gezeten. Men
heeft met speciale onderzoekstechnieken, die door de computer ondersteund worden, de vorm van het in de cilinder ingelaten verbrandingsmengsel proberen te perfectioneren. Met
de tweede generatie van commonrailmotoren werd de inspuitdruk naar 2000 bar verhoogd. Bovendien werd de geometrie
       "   
en verdeling van de brandstof in de cilinder te garanderen.
Tot de kleinste motor (55 kW), waarvoor nog licht afwijkende
uitlaatnormen gelden, heeft JCB alle Dieselmaxmotoren met
een variabele turbolader uitgerust.
Bovendien zorgt een koeling van de teruggevoerde uitlaatgassen in de motor voor een reiniging van deze gassen vóór ze de
motor verlaten. Dat betekent dat er voor het behalen van deze
emissienormen bij de 4,4 liter JCB Ecomax T4 motor,geen extra componenten nodig zijn om de uitlaatgassen achteraf te
behandelen.

JCB Power Systems is erin geslaagd om de verbranding te optimaliseren zodat nabehandeling van ‘onverbrande gassen’ d.m.v. een
     

inhoud van het koelsysteem te vergroten of de standaard 500
urenbeurt in te korten. Bovendien hebben deze nieuwe motoren onder testomstandigheden vijf tot tien percent minder
brandstof nodig dan de modellen uit de voorgaande reeks.
Bovendien is de motor bedrijfszekerder omdat zowel het mechanische gedeelte alsook de componenten en systemen voor
de uiteindelijke uitlaatgasnormen naar Tier 4, interim Stage 4
onveranderd blijven. Daarbij zal dan wel een uitlaatgasnabehandeling onvermijdelijk worden om de stikstofoxides te doen
verminderen. AdBlue of een afgeleid middel, inclusief een inspuitinstallatie en extra tank zijn niet nodig.
Investering in de toekomst
Om aan de eisen van de klanten en wetgever te kunnen voldoen heeft JCB voor zijn afdeling Power Systems in het Engelse Derbyshire belangrijke investeringen gedaan. De eerste
Dieselmax 444 met 4,44 liter cilinderinhoud kreeg een opvolger in het 4,8 liter 448 model waarbij de prestaties naar boven
en onder verbeterd werden.
Als resultaat van de laatste investering zal JCB binnenkort een
van de modernste proefstanden van heel Europa in Engeland
openen. In totaal bouwde JCB 10 van deze teststanden en zal
het er weldra zes in gebruik nemen. Elke proefstand voldoet
aan het complete EU proefcyclus die voor het voldoen aan de
Tier 4 trap 3B nodig is. Op deze proefstanden kunnen motoren
met vermogens tot 300 kW getest worden, waardoor er nog
ruimte vrij is naar de toekomst toe. Omdat er de volgende jaren nog meer en meer te onderzoeken en te ontwikkelen valt
op vlak van motoren heeft JCB Power Systems zijn team met
40% uitgebreid.
Concreet
JCB ‘s nieuwe reeks Ecomax T400-motoren, aangepast aan de
nieuwe norm, begint bij de 401 en loopt tot en met de 408.
Een reeks van 8 viercilindermotoren van 86 tot 175 pk. JCB is
erin geslaagd om de motor schoon te krijgen met een uitlaatgasrecirculatiesysteem, dat een gedeelte van de uitlaatgassen
opnieuw in de motor brengt, waardoor ze beter verbrand worden. Het is gelukt om aan de Tier 4, interim Stage 3Norm te
      $Ŷ

De turbo met variabele geometrie zorgt voor voldoende
vuldruk op lage toerentallen
zodat de motor ook onderin
pittig blijft.

JCB heeft samen met de elektronicaspecialist Delphi een elektronische sturing ontwikkeld die over een soort automatische
‘aanpassingsmodus’ beschikt. Deze functionaliteit zorgt ervoor
dat de motor binnen zijn vastgelegde parameters draait, ook
als de aparte componenten tijdens hun levensduur zouden
veranderen.
Voordeel voor de klant
Naast de besparing op een duur uitlaatgasnabehandelingssysteem is het bij het JCB-concept niet meer nodig om de
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In Nijeveen, in de buurt van Meppel in het Nederlandse veengebied, runnen de broers Henk, Eric
en Jan Mark Oosterhuis het loonen aannemersbedrijf Oosterhuis
BV. Naast het agrarisch loonwerk,
waaruit het bedrijf trouwens ontstaan is, is Oosterhuis gespecialiseerd in grondverzet, waterberging en natuurwerken.

Op brede banden door het veen.
‘Waar een ander voor terugdeinst, begint voor ons de uitdaging...’

Recreatie stimuleert grondverzet
Door de opkomst van de recreatie in de streek, wint ook het
landschapwerk meer en meer aan belang. In dat kader is Oosterhuis een tamelijk grote klus aan het afwerken in de Beulakerpolder in de buurt van Giethoorn. Sluitstuk van dit 166 ha
grote project is het recreatiepark Bodelaeke. Het project in de
Beulakerpolder heeft geresulteerd in een natuurdeel en het
recreatiedeel, met daarin een klein aandeel natuur. Beide delen zijn gescheiden door een vaarverbinding. Een nieuwe brug
over de Cornelisgracht in combinatie met een nieuwe rondweg zorgt voor de ontsluiting van het gebied. In het verleden
was de waterhuishouding van de Beulakerpolder afgestemd op
landbouw. Nu moet de loop van het water helemaal worden
aangepast aan de toekomstige functies waardoor er ettelijke
kubieke meters grond moeten worden verzet en binnen de
afgesproken tijdspanne.

Eric Oosterhuis, afgestudeerd in de richting landbouwmechanisatie
in Apeldoorn is mededirecteur en planner op het bedrijf en zorgt ook
voor de logistiek. De dieplader is zijn geliefkoosd vervoermiddel.

Altijd kunnen werken
Omdat het er voor de aannemer op aankomt om altijd te kunnen werken, dus ook in de winter als het terrein drassig is en
onder de modder zit, koos die ervoor om zijn gronddumpers
op brede banden te zetten. Oosterhuis rijdt op dit moment
met 5 JCB-dumpers waarvan er twee aan het werk waren tijdens ons bezoek. We waren benieuwd naar de ervaringen van
de JCB-dumpers op brede banden. Eric Oosterhuis, afgestudeerd in de richting landbouwmechanisatie in Apeldoorn en
planner op het bedrijf, legt uit waarom JCB dumpers voor dit
werk het meest geschikt bleken.

Grote projecten, zoals dit grondverzetwerk aan de Beulakerpolder,
zijn Oosterhuis op het lijf geschreven.
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Wij werken met 714 dumpers en sinds kort ook met twee 722ers. Omdat we vaak met weinig draagkrachtige veengrond
te maken krijgen en we onder alle omstandigheden moeten
kunnen blijven rijden hebben we ze uitgerust met 100/50R25
lagedrukbanden. Wij werken ook met Terexdumpers, maar
kozen voor dit soort werk voor de JCB’s omwille van hun laag
eigengewicht. De JCB’s wegen ongeveer 17 ton, waar de an-

dere dan op 25 ton uitkomt. De JCB’s laden iets minder kubieke meters in totaal, maar per voertuig nemen ze veel meer
nuttige lading mee. Bovendien heeft JCB als enige zo’n sterke
assen waar je zonder gevaar voor breuk zulke brede banden
mag op monteren. Als je weet dat de banden ongeveer 7 ton
per stuk mogen dragen, dan zie je onmiddellijk de meerwaarde van de JCB’s. Nu de grond aan het opdrogen is, kunnen we
met alle dumpers op brede banden weg, maar in de winter
weten we duidelijk welke te nemen. De 100/50R25 wielen gebruiken we bij voorkeur alleen op gesloten werven, waardoor
we met de banden ook langer kunnen rijden. Het zijn tenslotte
geen goedkope jongens.

De 722 dumptruck
De 722 wordt aangedreven door een 6 litermotor van Cummins die
240 pk haalt bij 2400 toeren per minuut en die het voertuig een
topsnelheid van ongeveer 50 km/u doet halen. De motoren voldoen
aan de laatste emissienormen o.m. door gebruik van een wastegate
turbo die voor een hogere inspuitdruk van de lucht in de cilinder en
dus schonere verbranding zorgt. De elektronisch geregelde lijninspuitpomp zorgt ervoor dat zelfs bij lage toerentallen van de motor
een optimaal koppel aan de krukas wordt afgeleverd.
Als transmissie voor deze ADT-dumptruck koos JCB voor de ZF
Smoothshift-transmissie die soepel en schokvrij schakelt waardoor
de bestuurder minder snel vermoeid raakt. Ze heeft 6 versnellingen
voor- en 3 versnellingen achteruit met de keuze tussen automatische of handgeschakelde werking, welke onder het rijden kan worden geselecteerd. Met deze dumper kan continu in zeswielaandrijving worden gereden doordat de assen onderling als links en rechts
met één druk op de knop in de cabine kunnen vergrendeld worden.
En voor wie iets te laat is om tijdig alles in te schakelen is er geen
<  ~ [  "!  
rijden automatisch en op een ‘zachte’ wijze worden ingeschakeld.

De JCB’s laden iets minder kubieke meters in totaal, maar per voertuig
nemen ze veel meer nuttige lading mee.

Toen wij begin mei op de werf waren, was de Veengrond gedeeltelijk uitgedroogd, maar wie ziet hoever de grond rondom
de dumpers beweegt, kan zich voorstellen wat draagkracht
hier onder natte omstandigheden moet zijn.Ŷ

In de schuur nog een 714 die werd aangepast naar de bredere banden, nog een Franse achterklep en binnenkort een mooie laklaag zal
krijgen.

Oosterhuis BV
Kolderveense Bovenboer 31
7948 LT Nijeveen
Tel.: 0031/ 522491686

Deze 722 heeft een centraal gegoten geledingsontwerp met 360
graden pendeling waardoor de cabine altijd verticaal staat. Deze
ruime cabine op silentblocks staat in het midden van het eerste
chassis waardoor de bestuurder een breed zicht rondom en een
breed overzicht over het werk heeft. Aan luxe ontbreekt het bij
geen enkele JCB-machine, dus een luchtgeveerde stoel, veiligheidsgordel, extra trainingsstoel, verstelbaar stuur en airconditioning zijn standaard. Alle bedieningsknoppen en hendels staan
binnen handbereik van de gebruiker. De hele machine wordt elektronisch gevolgd door het JCB Electronic Monitoring System (EMS)
controleert alle belangrijke functies en geeft informatie door aan
de bestuurder. Als er zich een systeemstoring voordoet, schakelt
het EMS de machine uit, om zowel de bestuurder als de machine te
beschermen. Dit EMS heeft ook extra veiligheidsfuncties; zo kan bv.
de eerste versnelling alleen worden geselecteerd als de carrosserie
van de machine in de stand omhoog staat. DE EMS regelt ook het
ophangingssysteem dat door het EMS wordt geregeld zodat de rijhoogte in geladen of onbeladen toestand dezelfde blijft. Net als de
voorwielophanging heeft de 722 een boogie-achterwielophanging
op zowel de tussen- als de achteras. Het hydraulisch systeem is
dan weeral de eenvoud zelve: een eenvoudig ontwerp met dubbele
pomp. De hydrauliektank zit rechtsvoor op de machine, waarbij de
vuldop bovenop de tank is geplaatst voor eenvoudige toegang, samen met een inspectieluik dat ervoor zorgt dat de zeef eenvoudig
kan worden vervangen en gereinigd.

De verbeterde kantelhoek van 74° zorgt dat
materiaal, zelfs op een
helling, maximaal kan
worden uitgekiept.

Asjes Technisch
Handelscentrum BV
Berenkoog 27
1822 BH Alkmaar
Tel.: 0031/ 725611244
Fax.: 0031/ 725623449
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Om nog meer potentiele klanten van de sterke eigenschappen van de 8250 te
overtuigen heeft JCB Benelux beslist om naast de 7230 demotrekker ook een
demo 8250 in het veld te zetten in België en Nederland. Informeer bij uw JCB
dealer of bij JCB Aarschot of Waardenburg.

Ongewoon, dat is de Fastrac. En die mystiek rond die trekker gaat ook rustig een eigen leven leiden. Een Fastrac
koop je omdat je hem gewoon moet hebben, dat komt van binnenuit. Echte Fastrackers hebben een waaier van
redenen om met zo’n ding te rijden. En dat ze elkaar passioneel kunnen aansteken blijkt uit het verhaal van Yves
Dequidt uit Diksmuide. Zelf een echte Fastracman, die ondertussen al meerdere collega-klanten met het JCB-virus
heeft besmet.

Passie werkt aanstekelijk…

“Ja, wat ze tegenwoordig
 
paarden heeft dat ding?”

Overtuigde JCB-freak verkoopt
Fastracs als zoete broodjes.
Gedreven JCB-gebruiker zet collega’s aan tot Fastracgebruik.
We spraken met Yves Dequidt, landbouwer en JCB-klant, die vorig jaar ook al
zijn infrastructuur ter beschikking stelde
voor de Fastracdays. Een vrij toegankelijke man, die ook nog een bed & breakfast runt en maar één passie heeft:
Fastracken.
‘Toen we hier vorig jaar tijdens de
Fastracdays de JCB-trekkers in het veld
konden vergelijken met tractoren van de
concurrentie, vonkte er iets in mij dat
meer wou. Het enthousiasme van de
deelnemers en het potentieel dat in deze
trekker zit, was voor mij een teken dat
we er veel verder kunnen mee gaan dan
we tot dan toe deden. Ik had ook het
gevoel dat er vanuit JCB zelf meer aan-
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dacht voor de Fastrac kwam, en dat er
zeker van de 7000-serie veel wordt verwacht. Het was duidelijk dat de Engelsen bij de ontwikkeling van deze trekker
niet over een nacht ijs zijn gegaan; liever wat later op de markt komen, dan te
vroeg en niet 100% klaar. En we mogen
terecht stellen dat er bij de nieuwe 7000
en 8000 geen kinderziektes meer opgedoken zijn, een duidelijk bewijs dat de
‘rustige’ introductie haar vruchten heeft
afgeworpen. Alleen vind ik het spijtig
dat er geen traploze transmissie in de
7000 zit, maar die komt, dat voel ik.
De Fastracafdeling in Engeland staat nu
echt op scherp qua service en motivatie.
Ik ben ervan overtuigd dat ze niets aan
het toeval willen overlaten. Als er een
variabele transmissie komt, dan zal ze
gewoon goed zijn. Ik merk in de markt
ook dat de overnameprijs voor Fastracs

aan het stijgen is. Ook de andere merken ‘geven meer’ voor tweedehandse
Fastracs bij een overname. Om de
Fastrac succesvol in de markt te zetten
geloof ik dat je als verkoper meer moet
doen dan enkel maar de machines ‘opschrijven’. De Fastrac moet een gezicht
krijgen… ook op vlak van service. Een
aanspreekpunt voor alle facetten van de
trekker: verkoop, service, promotie,…
JCB doet het met de stroomgroepen,
waarom dan niet met de Fastrac? Ŷ

Yves Dequidt
Driegrachtenweg 4
8650 Merkem
Tel.: 0032/ 477242861

We spraken af in Blankenberge
waar Frederik Decoodt, alias
Fredje, voor Gerard Wydooghe
aanvulzand moest aanvoeren
en steenpuin als terugvracht
meenemen.

Gerard Wydooghe:
Fendt 916 ingeruild voor 8250.
Een machtig gevoel overheerst als we
met de 8250 met traploze transmissie
door de winkelstraten reden, met de
sound van de Cumminsmotor tussen de
hoge gebouwen, een betere akoestische
omgeving om deze 8,3 litermotor in al
zijn schoonheid te laten exploderen konden we ons niet voorstellen. Eén nadeel:
de achterruit kan bij dit type niet opengezet worden en dat doet het motorgeluid voor een stuk verloren gaan. Het
was imposant om met de 8250 tussen
de toeristen te manoeuvreren, geen alledaags gezicht in het Blankenberge aan
de Noordzee.
Fredje werd in een vorige job al aangestoken door het Fastracvirus en het was
voor hem dan ook geen droevig moment
toen de Fendt 916 bij huidige baas Wydooghe werd ingeruild voor een 8250
Fastrac. Zelfs Gerard Wydooghe heeft
het afscheid van Fendt verwerkt, en als
we over de hoge snelheid beginnen en
de 8250 die aan de baan plakt, beginnen zijn ogen te schitteren. ‘Vrouw, laat
ons nog eens drinken, want die mannen
zijn hier nog niet weg,’ begint hij zijn
JCB-memories uit de doeken te doen.
‘We gaan ook meedoen aan de tractorpulling, want met dat systeem van

automatische gewichtsverdeling tussen
achter- en vooras van de trekker zitten
we altijd op 50 % gewicht voor en 50
 \ ] !     *
zich aanpast. Je moet dat eens bekijken
als je hem van opzij ziet rijden over de
weg. De carrosserie blijft mooi horizontaal, de assen leven. Nóg gestroomlijnder dan bij een vrachtwagen. Weet je,
laatst reed er een vrachtwagenchauffeur
mee en die was verwonderd over het
veercomfort voor chauffeur en bijrijder
in deze cabine. De gekende ‘lendenslag’
die truckchauffeurs ervaren als ze over
slechte wegen rijden, je weet wel, het
op en neer schokken op hun stoel alsof
ze alles lijdzaam moeten ondergaan, dat
is in een Fastrac onbestaande. Die man
is overtuigd hoor!’
‘Ja, en wat ik ook nog wil doen is de
trekker op 42-duimsvelgen zetten. Dat
presenteert mooier en dat zal het draagvermogen, de trekkrachtoverbrenging
en het comfort op de weg aanzienlijk
verhogen, ‘ vertelt Gerard als we bij de
trekker staan.

‘Wat ik ook nog wil doen is de trekker op
42-duimsvelgen zetten,’ zegt Gerard, links op
de foto met naast hem Fredje en aan de rechterkant Yves Dequidt.

hij en Yves Dequidt naar Keulen afgereisd omdat JCB daar een demotrekker in gebruik had. Hij waardeerde het
comfort van de Fastrac nog boven dat
van de TGV waarmee ze naar Duitsland
zijn gereden. Op de terugreis werd de
bestelbon voor de eerste 8250 Fastrac
  
Gerard Wydooghe is landbouwer en
loonwerker en transporteert al jaren mest, groenten voor de groenteverwerkende industrie en is nu
ook in het grondverzet actief. Een
no nonsense man, die het hart op de
juiste plaats én op de tong heeft. Ŷ

Gerard Wydooghe
Amersveldestraat 131
8610 Kortemark
Tel.: 0032/ 51566738

Gerard heeft in het verleden met een
3000 Fastrac gereden en was benieuwd
naar de nieuwe 8250. Begin februari zijn

Leuridan: Fastrac in het mesttransport.
@ `    `[ ge en werd in 2001 door de toen 22-jarige Dietrich Leuridan opgericht. Het bedrijf heeft zich door de jaren heen van
een algemeen agrarisch loonwerkbedrijf
meer en meer gespecialiseerd in mesttransport. Dit zowel naar het veld als naar
de mestverwerking of biogasinstallatie.
In 2002 werd de eerste Fastrac 3185
aangekocht. Deze draaide mee tot eind
2009 en zette 12500 draaiuren op de
teller. Omdat die trekker met kop en

Bvba Leuridan
Romanestraat 24
8647 Lo-Reninge
Tel.: 0032/ 475600621

schouder boven de andere merken uitstak en Dietrich Leuridan over de prestaties best aangenaam verrast was,
werd er opnieuw een Fastrac aangeschaft, ditmaal een 7230. Deze trekt
nu een Dezeure containersysteem met
tractie en een mesttank van 24 ton. Na
500 draaiuren kan bevestigd worden dat
het koppel aan de wielen en de trekkracht van de 7230 in het veld t.o.v. de
3185 een serieuze stap vooruit zijn en
dit zonder in te boeten op comfort en

wendbaarheid.
Net voor het drukken van dit blad heeft
Yves nog een derde Fastrac 8250 verkocht bij Leon Debleser, Veurtstraat
122 te 2870 Puurs. In 2004 had Leon
Debleser een 3220 gekocht die hij
nu heeft ingeruild voor een 8250. De
mestvervoerder kocht deze Fastrac
omwille van het rijcomfort, de cvttransmissie en het bedieningsgemak.

De 7230 staat bij Dietrich Leuridan voor een Dezeure containersysteem met tractie waarop ook
een mesttank van 24 ton kan worden gelegd.
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Het is een koude morgen als we met Jacob
Rozeboom afspreken bij een sloopwerk
in de buurt van het Noord-Nederlandse
Appingedam. Een transporteur is de
JS 290 LC in sloopuitvoering komen
afzetten voor een oud woningcomplex dat een van de dagen voor
de bijl moet. Maar eerst moeten de mannen van Rozeboom alle ramen, deuren en
timmerwerk verwijderen.
Pas dan kan de JS 290
XD in actie komen.

Het bovenstaande is routine voor Jacob Rozeboom, die voor
enkele woningbouwverenigingen al jaren woningcomplexen,
scholen en andere gebouwen sloopt. Naast sloopwerk houdt
Rozeboom zich ook bezig met asbestverwijdering en bestratings- en grondwerken. Het bedrijf werkt in de eerste plaats
voor woningbouwverenigingen en waterschappen, zelden
voor particulieren.

de rest van het gebouw gesloopt worden. Van bij het begin
wordt het puin ook al gesorteerd, waardoor de afnemer er
een betere prijs voor betaalt. Bovendien blijft er op het einde
nauwelijks een halve container ‘onverwerkbaar’ afval over. Dat
scheelt dan weeral in de stortkosten.

Aangepaste JS 290 XD

Jacob Rozeboom is een stoere verschijning, gebruikt veel zinnen met verkleinwoordjes, maar geeft duidelijk blijk van doorzicht en kennis van de stiel. Hij heeft zijn zaakjes mooi op orde
en dat uit zich ook in de rust die hij uitstraalt. Als hobby haalt

De nieuwe JS 290 XD is dit voorjaar geleverd en had begin mei al 350 uren gedraaid, vooral met het afgraven van
vervuilde grond. Zij is uitgerust met een speciaal sloop- en
veiligheidsframe voor de overdrukcabine en cilinders en een
         @  !
deze 290 ter vervanging van een 260 die voldoende uren gemaakt had en voor bepaalde klussen net iets te licht uitviel.
Deze 290 heeft reserve, dat heeft Jacob al gemerkt tijdens
de vorige maanden en dat werkt prettig. Dat deze 290 in slopersuitvoering aantrekt, staat buiten kijf; tijdens de voorbije
weken kreeg Jacob meer dan eens een collega-sloper ‘op de
trap van de cabine’ die meer dan geïnteresseerd was in de
sloop JCB.

Zaakjes op orde

Slopen is een kunst.
Rozeboom neemt projecten aan tot vijf verdiepingen hoog.
Daarvoor hebben ze een verlengstuk op de giek van de machine gemaakt. De afbraak van een dergelijk gebouw gebeurt meestal vanuit een hoek. De bovenste verdieping
wordt weggebroken met de verlengde arm en dan gaat het
verder met de sorteergrijper. Eens een gedeelte van het
gebouw tegen de vlakte ligt, wordt er een ‘bultje’ gemaakt
waarop de rupskraan kan staan. Vanaf dit ‘werkplatform’ kan
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De JS 290 XD is uitgerust met een speciaal sloop- en veiligheidsframe,
       


Deze 290 in slopersuitvoering trekt wel aan, tijdens de voorbije weken
kreeg Jacob meer dan eens een collega-sloper ‘op de trap van de cabine’ die meer dan geïnteresseerd was in de sloop JCB.

Rozeboom neemt projecten aan tot vijf verdiepingen hoog. Daarvoor
hebben ze een verlengstuk op de giek van de machine gemaakt.

hij op zaterdag bootjes uit het water voor recreatievaarders,
bootjes die dan in de loods van het bedrijf kunnen worden gestald. Daarvoor heeft hij een speciale bootjeslift gemaakt op
basis van een oude Atlaskraan. Zaterdagnamiddag houdt hij
zich bezig met het herstellen van containers, want in de sloop
worden die dingen niet ontzien. Voor de aardigheid moeten we
nog vermelden dat moeder Rozeboom nog enkele staanplaatsen voor caravans in de
loods verhuurt; kwestie
van in te spelen op de
locale vraag. Maar wat
ons opvalt is dat bij Rozeboom over alles is nagedacht. Een ploeg van
6 medewerkers en Jacob
zelf ontfermen zich over
het ‘sloopklaar’ maken van de gebouwen, dat betekent het
leeghalen van eventueel inboedel en vaste toestellen, timmerwerk, het dak, enz…

Puinbrekers hebben we zelf niet omdat er in de ruime omgeving voldoende zijn, het is interessanter om het materiaal
daarheen te voeren dan om zelf zo een installatie te hebben.
Voor onszelf zouden we die nooit voldoende kunnen benutten.
Terwijl we met het puin in de ene richting rijden, kunnen we
als terugvracht aanvulgrond meenemen en zo blijft alles netjes achter en winnen we weeral tijd.

“Puinbrekers hebben we zelf niet omdat er in
de ruime omgeving voldoende zijn. Terwijl we
met het puin in de ene richting rijden, kunnen
we als terugvracht aanvulgrond meenemen.”

Diepladerwerk zoals het vervoeren van de graafmachines, laat
hij over aan een onderaannemer. ‘Hier in de streek rijden de
diepladers voortdurend heen en weer en het is kwestie van
even een belletje te doen en de jongens staan voor je klaar.
Binnen enkele uren is je machine ter plaatse, geen gezeur
met vergunningen, op de diepladers zitten vaste chauffeurs
die de werven en de machines kennen en dat voor ongeveer
160 euro per verplaatsing. Voor die prijs kan ik mij geen dieplader aanschaffen, er een mannetje opzetten en onderhouden,’ legt Jacob zijn keuze voor extern transport uit. ‘Ook voor
het vervoer van het puin huren wij vrachtwagens in, enkel de
containers zijn van ons. Er zit hier trouwens een transporteur in de buurt met meer dan 100 vrachtwagens. Ik heb één
vrachtwagen met containerhaaksysteem en die neemt al de
korte trajecten voor zijn rekening. Die zorgt bv. dat de containers goed geplaatst worden zodat de transporteurs er snel
en makkelijk bij kunnen, waardoor het puin vlot weggeraakt
     !   ! " 

‘Op deze manier werken wij vrij ontspannen.
In tegenstelling met de
concurrenten die onder
de prijs insteken op grote sloopwerken. Bij hen
is het de bedoeling om
alles en iedereen aan
het werk te houden, maar daar doen wij niet aan mee. En
moeten we de graafmachine eens enkele dagen stilzetten, ja
dan is dat geen probleem voor ons. Ik werk geregeld mee met
hamer en beitel. Bij ons kan iedereen alle werk aan en dat
 !!]~ &  !    
met Frank Broekveldt werken. Hij werkt en denkt ook met ons
bedrijf mee. En dat is de reden waarom wij voor JCB kozen.
 ] #    
avonds of het weekend veilig kan worden afgesloten. Opleveringstermijnen, daar zitten wij niet zo mee, maar het is wel
belangrijk dat we de werf veilig kunnen achterlaten. Als het
moet kunnen we bij de dealer terecht op een zondag…zodat
we maandag weer aan de slag kunnen. Dat zijn dingen die
voor ons het verschil uitmaken. Ŷ

Rozeboom v.o.f.
Langerijp 1
9901 TL Appingedam
Tel.: 0031/ 596 622874

Broekveldt
Hunzeweg 62
9473 TH De Groeve/
Zuidlaren
Tel.: 0031/ 504092075
Fax.: 0031/ 504093408

In de loop van dit jaar komt JCB weer naar u toe.
In België
- Foire de Libramont
Van 23 tot 26 juli 2010 kunt u ons
ontmoeten op de Foire de Libramont.

In Nederland
- TKD Technische Kontakt Dagen
Op 3, 4 en 5 juni 2010 zullen wij aanwezig zijn op de
Technische Kontaktdagen in Barneveld.
- Agro Techniek Holland
Walibi Bidding huizen 8 t/m 11 september 2010
- AgroVak: ’s Hertogenbosch van 7 tot 10 december 2010
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Service, daarop wil Gerard Berkhof
inzetten en het verschil uitmaken
met de concurrenten.

Bouwmachines Midden Nederland
Dealerbedrijf start aan het begin van de crisisperiode met JCB dealership.

Het was op de vorige TKD in 2008 dat JCB dealer Berk              
sedert begin dit jaar als volwaardige full-liner.
Het verhaal Bouwmachines Midden Nederland ontstond vanuit
het loonbedrijf Berkhof dat twee generaties teruggaat. In de
jaren ’60 begonnen grootvader Berkhof en zijn broer als landbouwers met agrarisch loonwerk in de streek van het Nederlandse Scherpenzeel bij Utrecht. Daarna zette de volgende generatie met zes zonen het loonwerk verder. Om het loonbedrijf
leefbaar te maken en de dynamiek van de zes broers volledig
de vrije loop te kunnen laten, werd het agrarisch loonwerk in
1980 met mesttransport uitgebreid; een tak die tot op heden
is uitgegroeid tot een heuse activiteit met een vloot van 17
vrachtwagens met mestopligger. Einde van de jaren negentig
is men verder gaan verbreden naar de aannemerij, waarin op
dit moment ongeveer 25 mensen werkzaam zijn. Anno 2010
zijn de activiteiten van Berkhof onderverdeeld in drie takken:
agrarisch loonwerk met mesthandel, grondverzet en machineverhuur, transport en aannemerij met grondwerken,
riool- en sloopwerken.

Gerard Berkhof is gepassioneerd door zijn merk. Hij hecht veel belang
aan uitstraling en visueel aanwezig zijn in de markt. Zijn bedrijfsvoertuig straalt dan ook tot in het detail uit waar hij voor staat.
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Met de opkomst van de derde generatie Berkhofs drong de
              
het containerhaaksysteem van Metsjo en kleinere merken van
toebehoren en in 2008 werd de kroon op het werk gezet met
het dealerschap van JCB.
Dat dit een goede zet was, bleek uit het feit dat er in 2009 al
twee monteurs werden aangeworven voor het JCB dealership.
Einde dit jaar zal er nog een derde bijkomen. Gerard wil niet
perse voor de grote aantallen in de verkoop gaan. Hij kiest
voor het langere, maar continue traject van klantenbinding via
een goede service. JCB is een familiebedrijf, Berkhof evenzeer
en de klanten, die ook familiebedrijven zijn, weten dat te ap " ! 
 !    ~ 
goed te verzorgen. Voor klanten die verderop wonen zou hij
met subdealers willen werken. Bovendien heeft Bouwmachines Midden Nederland meerdere servicebussen die uitgerust
zijn met het neusje van de zalm op vlak van serviceinrichting.
Dat scheelt in tijd en geeft de mogelijkheid om zelfs op de werf
het onderhoud en bepaalde ingrepen te kunnen uitvoeren. Ŷ

Met het dealership van JCB en het containerhaakmerk Metsjo wil Bouw !"#    
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JCB passie
De 19-jarige Evert Kroes
uit Elspeet studeert aan de
landbouwschool in Dronten
en in het kader van zijn studie Agrotechniek loopt hij
mee bij Bouwmachines Midden Nederland. Hij deed er
diverse opdrachten van verkoopondersteuning tot het
uitwerken van de website
en andere marketingactiviteiten. Op zich een doodge- Evert Kroes bij de ‘trekker’: 16 jaar
oud, 19.400 uren en 150 pk. Sterk
wone jongen, ware het niet
genoeg om de concurrenten op
dat hij toevallig die dag dat hun donder te geven.
wij bij Berkhof waren ook
met zijn trekker naar ‘het werk’ was gekomen. Een JCB uiteraard. Deze JCB 150 met 19.400 uren op de teller wordt
op het ouderlijk bedrijf van Evert gebruikt en draait gemiddeld 1200 uren per jaar. En alsof dat nog niet voldoende
was, met deze trekker doen broer Jan, Kees en Evert zelf
ook mee aan de Nederlandse tractorpulling. In deze divisie
nemen ze deel aan een 7-tal wedstrijden per jaar en trekken
ze zelfs in de 10 tonsklasse. Om daarin mee te doen hebben ze vooraan op de trekker een zwaar betonblok gemaakt
zodat ze hier tegen de zware jongens met veel meer pk’s
kunnen meetrekken. En dat ze daarin succesvol zijn bleek
toen ze vorig jaar de nummer één werden in deze klasse.

EcoLoad: een hogere trekkracht bij het oprijden van hellingen.



 

/Y$     ]
   reldwijd meer dan 400.000 machines in de markt gezet. De nieuwe machines doen in de verste verte niet
meer denken aan de eerste exemplaren, want de huidige
CX-modellen zijn pareltjes van hightech. Elke stap in de
technologische revolutie die JCB gezet heeft is terug te
    
     ]
  
Voor dit jaar werden de CX 3 en 4 volledig onder handen
genomen. Heel het concept werd ondergebracht onder
de koepel ECO. Dat verwijst in de eerste plaats naar de
energiezuinige Dieselmaxmotoren, maar JCB is verder
gegaan.
De EcoDig is een hydraulisch systeem met 3 pompen
waardoor er tegen een lager motortoerental (1600 toeren) toch hetzelfde debiet aan olie beschikbaar is. Afhankelijk van het werkgebied resulteert dat in een 15% lager
brandstofverbruik.
Een stapje verder gaat de EcoRoad. Het gepatenteerde
TorqueLock-systeem van JCB, waarbij de koppelomvormer in de hoogste versnelling kan worden uitgeschakeld
zodat een vaste verbinding ontstaat, resulteert in een
25% betere overbrenging op de weg en 10% hogere rijsnelheid. In deze hoogste versnelling wordt dan ook de
4x4 uitgeschakeld zodat van deze kant uit minder weerstand bij het rijden over de weg ontstaat.

$%&#
jongens.

' 
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Bouwmachines Midden Nederland
Stationsweg 454
3925 CH Scherpenzeel
Tel.: 0031/ 332770174
Fax.: 0031/ 332774705

Berkhof investeerde stevig in een goed uitgeruste werkplaats en onderdelenvoorraad.

EcoLoad tot slot is een hydraulische snelheidscontrole
regeling die, gecombineerd met een hoog koppel bij lage
snelheid, meer trekkracht, een betere duwkracht voor
het werken met de frontlader en hogere trekkracht bij
het oprijden van hellingen geeft.
Het design en ook het zicht vanuit de cabine is sterk
verbeterd. Een leuke aardigheid is de automatisch verwarmende voorruit.

EcoDig: hetzelfde debiet aan olie tegen een lager motortoerental.
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Knikladers voor elke toepassing
De voordelen van een telescooplader gecombineerd met het overzicht van
een wiellader en dat in het kwadraat. Zo vatten JCB-klanten de TM kniklader
samen. Of: knikken en verder reiken dan je neus lang is.

We bezochten drie gebruikers waarvan een in het Groningse land en twee in Friesland, die zich om verschillende redenen een TM-lader aanschaften. Friesland is
een vrij groot gebied waar dealer Broekveldt samenwerkt met onderagent Martien Visser uit Joure. Knikladers worden voor verschillende klussen ingezet bij
melkveehouders en loonwerkers die met fourage bezig
zijn.

Loonwerker Jan Woldijk uit Tinallinge…
…4x4-tjes verhuren.
Een oude Freemanpers achter op het erf verraadt dat we hier met een loonwerker te maken hebben die zijn strepen in de grassilage
verdiend heeft. Meer nog, we mogen er
zeker van zijn dat deze man al langer dan
vandaag bewust is van hoe meer gras er
in een baal kruipt, hoe economischer
je kan transporteren.
‘De luchtmacht, oh, ja de mail
voor die offerte heb ik niet
ontvangen, kun je hem nog
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eens doorsturen,’ antwoordt Jan aan de telefoon. De luchtmacht is een van zijn betere klanten, want Jan verhuurt doorheen het jaar zo’n 16 alleterreinvoertuigjes en in het hoog    ! _    $ "
meer dan 50 machines in de verhuur zitten. Maar behalve
die uit de hand gelopen ‘hobby’ is Jan Woldijk vooral loonwerker met fourage- en strohandel. De voornaamste
loonwerkactiviteiten van het bedrijf zijn het maaien,
persen en oprapen van gras, het aanrijden van de
silo, persen van stro en het transporteren. De
omzet van het bedrijf komt voor de helft uit de
verhuur van de 4x4-tjes en voor de andere
helft uit het loonwerk en de fouragehandel.
In de winter wordt er gras opgekocht bij
boeren en verkocht aan andere boeren die
door hun voorraad zitten. Deze verhandel-

de producten moeten natuurlijk ook geladen en getransporteerd worden en daar is de TM 310 een handig hulpmiddel toe.
Achter de 310 komen twee wagens zodat we gemakkelijk en
snel kunnen laden, vervoeren en lossen. De keuze voor de TM
heb ik gemaakt omdat ik vorig jaar voor de keuze stond om
een trekker te vervangen of iets anders te kopen. Omdat wij
de meeste draaiuren maken in het aanrijden van silo’s en het
laden en transporteren van fourageproducten, hoefde ik niet
per se een trekker. Toen kwam ik bij een kniklader uit en heb
verschillende merken op proef gehad en aan de tand gevoeld.
Zonder namen te noemen moet ik toegeven dat JCB hier om
verschillende redenen uitsprong. Zo is deze TM de enige met
een topsnelheid van 40 km/uur. Op vlak van transmissie heb
je meerdere mogelijkheden doordat je in werksituaties uit drie
trappen kunt kiezen en op de weg de Power of Ecomode ter
beschikking hebt. Krachtig of zuinig rijden, alles in de hand.
Bovendien weet iemand die veel op de weg rijdt de standaard
giekvering naar waarde te schatten hoor. Het zijn kleine dingetjes, maar een machine waar je meer dan 900 uren per jaar
mee draait, mag comfort hebben.

Afgelopen winter hebben we de kniklader voor de sneeuwschuif gezet
en met het ruime overzicht

Afgelopen winter hebben we de kinklader voor de sneeuwschuif gezet en met het ruime overzicht dat je vanuit de cabine hebt zie je elk hoekje van het hulpstuk voor je en dat
werkt ontspannend. Ŷ
Jan Woldijk
Tjarda van Starkenborghweg 12
9954 TS Tinallinge
0031/ 595425686
Omdat wij de meeste draaiuren maken in het aanrijden van silo’s en
het laden en transporteren van fourageproducten, hoefde ik niet per
se een trekker.
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Melkveehouder Johannes Feenstra uit Sneek…
…als de klik er de eerste 30 seconden niet is,
wordt het niks.

Melkveehouder Germ de Boer uit Tirns…
… als er geen trekker op het erf staat,
worden de kinderen geen boer.

Bij wie de naam Sneek een belletje doet rinkelen,
zal dat in de eerste plaats aan de Elfstedentocht te
danken zijn. De ruime omgeving rond Sneek ligt
bezaaid met melkveebedrijven. Grote bedrijven,
die ver uit elkaar liggen en vaak gescheiden zijn
door grachten en kanalen. Het zijn stuk voor stuk
bedrijven voor wie schaalvergroting aan de orde
van de dag is.

Germ de Boer uit Tirns koos voor een volledig eigenmechanisatie. Samen met zijn buurman-landbouwer heeft hij in machines geïnvesteerd zodat
ze eigen mechanisatie op hun bedrijven zelf aankunnen.

‘Tegen 2015 wordt het melkquotum afgeschaft. Dan kun
je ofwel bij de pakken blijven zitten of knallen,’ zoals
Johannes met geestdrift zijn ambitie uiteenzet. ‘Ik heb
besloten om meer te gaan melken, mijn bedrijf daarop
aan te passen en over te schakelen op melkrobots. Ik
wil naar 160 stuks vee gaan, inclusief jongvee en daar      "
 !     
het gezin en minder met taken bezig zijn, die toch niks
bijbrengen en evengoed gemechaniseerd kunnen worden.’ ‘Investeren in een degelijke kniklader is een van die
zaken,’aldus Johannes Feenstra. Ik heb een oude trekker
die zijn laatste uurtjes aan het draaien is. Deze was aan
vervanging toe, wilde ik er al het werk kunnen blijven
mee doen dat ik gewend was, maar ik wou niet investeren in machines waar ik maar weinig uren per jaar mee
draai en die dan in de schuur staan. Ruwvoeder uitkuilen
moet ik iedere dag doen, dus kwam ik al gauw bij een
wiellader of verreiker uit. Maar het eerste was voor mij
te groot en bij een verreiker is het zicht te beperkt. Bovendien heb ik ook geen nood aan een meterslange arm.
Een kniklader was de oplossing voor mijn bedrijf. Mijn
keuze viel op een TM 310 S. Bovendien was ik tevreden
van de service van Martien Visser; die jongens staan er
als je ze nodig hebt. En koeien wachten niet met eten en
melkgeven, dus als de machine stilstaat, moet er zo snel
mogelijk een oplossing komen. En met een dealer is het
ook zo als met eender welke ontmoeting: als de klik er
de eerste 30 seconden niet is, wordt het niks…’t was toch
30 seconden, hé? ‘

Mechanisatie in eigen beheer

Mechanisatie uitbesteden aan loonwerker
Omdat Johannes zo weinig mogelijk wil mechaniseren
heeft hij ook al het mechanisatiewerk uitbesteed aan
een loonbedrijf. Met de loonwerker heeft hij een overeenkomst voor 5 jaar gemaakt. Op het einde van het
     "  / ! 
het totale bedrag afbetalen per maand. In deze prijs zitten het uitvoeren van de drijfmest, maaien en gras- en
maïshakselen, … In principe wordt het tarief mee geïndexeerd op basis van de dieselprijzen en de onderhandelingen in de CAO’s.

J.Feenstra
Eastwei 48-50
8606 JZ SNEEK
Tel.: 0031/ 614241965
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Met de loonwerker
heb ik een overeenkomst voor 5 jaar
gemaakt.

Hij begrijpt waarom bepaalde melkveehouders alles uitbesteden, maar dat is maar tot op een bepaald punt rendabel. Eens daarboven, en de Boer zit op 1,9 miljoen
liter quotum, wordt het terug interessanter om zelf te
mechaniseren. Volgens hem ligt het omslagpunt tussen
alles in loonwerk laten doen of volledig eigen mechanisatie op ongeveer 1 miljoen liter melk. ‘In het verleden
heb ik toch 15 jaar veel werk uitbesteed aan een loonbedrijf en voor de eerste snede lukt dat vrij goed. Dan
komt de loonwerker met zijn ‘vaste mannen’, maar bij
de volgende snedes worden er al meer weekendjongens
ingezet en gaat de kwaliteit van het werk achteruit, dat
is mijn ervaring.’
Germ de Boer koos voor een TM 310 S omdat er bij het
inkuilen pk’s nodig zijn. De JCB is de enige kniklader
die dit in zich heeft. Hij vergelijkt bv. met een 12,5 tons
wiellader met 150 pk. Die heeft te weinig vermogen per
kg eigengewicht. Ook Germ is niet over één nacht ijs
gegaan. Hij heeft ook een tijdje andere machines getest,
maar de TM stak er met kop en schouders bovenuit. De
automaat van de 310 S werkt schitterend, met weinig
toeren van de motor ben je weg en de cabine is vlot toegankelijk en biedt een ruim overzicht over het werk voor
je. Toen we hem bezochten had de nieuwe kniklader iets
meer dan 100 uren op de teller en was de machine binnen voor het eerste onderhoud. Aan gemiddeld drie uren
per dag zal de Boer op het einde van het jaar vlot naar
de 1200 uren gaan. Iedere dag moet er geladen worden,
en in de loop van het jaar komen daar nog wat kleine
grondwerkjes bij, sloten opruimen, perspulp op de silo
voeren en uitmesten.

Germ De Boer
Kilewierwei 2
8632 WL TIRNS
Tel.: 0031/515413109

Martien Visser
Produksjewei 7
8501 XD Joure
Tel.: 0031/ 513417131

Broekveld
Hunzeweg 62
9473 TH De Groeve
/ Zuidlaren
Tel.: 0031/ 504092075

Ondanks een teruggelopen markt
blijft JCB doen wat het altijd gedaan
heeft en waarmee het ook groot is
geworden: innoveren.
Dit voorjaar werden de nieuwe machines en toepassingen aan de internationale pers voorgesteld. De
meeste journalisten kwamen met
gemengde gevoelens in de stijl van
‘veel zal er toch niet te zien zijn’, en
waren dan toch aangenaam verrast
door de drive die JCB bij het ontwikkelen van machines nog steeds aan
de dag legt.
Het was geen hele resem van imposante machines deze keer maar
eerder een aanvullen van bepaalde
‘gaten’ in het gamma waardoor er
nu van klein naar groot voor iedere
klant een machine op maat bestaat.

65 jaar innovatie bij JCB
Huiswerk: de motor
Het eerste grote huiswerk dat elke motorenconstructeur tegen
2012 moet maken is dat van een zuivere motor. In dit nummer leggen we in een apart artikel uit voor welke oplossing
JCB gekozen heeft om aan de nieuwe Tier 4 interim-Stage 3Bnormen voor motoren tussen 82 en 177 pk te voldoen.
Verreikers
Verreikers zijn het uithangbord van JCB en daar wordt
ook niets aan het toeval overgelaten.

515 40
Ondanks de volwaardige
cabine
is JCB er bij deze
kleinste
verreiker
uit het gamma in
geslaagd de totale hoogte van de
machine te beperken tot een absoluut minimum. De
nieuwe kleine telg
is 1,8 meter hoog,
amper 2,97 meter
lang en weegt minder dan 3500 kg. Om de machine zo laag
te krijgen heeft JCB een gepatenteerd chassis gebouwd. Het
resultaat is een frame met maar één langsdrager waardoor
er ruimte bleef om de cabine lager te zetten. Het resultaat is
dat de cabine qua binnenruimte niet moet onderdoen voor de
grotere verreikers; de voornaamste klanten zijn bouwondernemers die op kleine ruimtes materiaal moeten verplaatsen
en verhuurbedrijven. De 515-40 is een combimachine die een
schranklader, kniklader en verreiker in één combineert. Een
snelwisselsysteem waardoor de machine met allerlei hulpstukken kan worden uitgerust zit standaard op de machine. Omdat
de 515-40 op alle terreinen even goed en vlot uit de voeten

moet kunnen, is vierwielaandrijving en –sturing standaard. De
50 pk motor van Deutz biedt voldoende vermogen om naast
de hydrostatische aandrijving een ruim bemeten hydraulisch
systeem aan te drijven. Met deze verreiker kan een last van
1500 kg tot 4 meter hoog geheven worden.
Een ideale machine in ruimtes met een beperkte bewegingsvrijheid zoals bouwwerven in de stad, binnen in gebouwen en
containers, en door zijn laag gewicht op weinig draagkrachtige
of sterke ondergrond. In vergelijking met bv. een heftruck is
deze verreiker met zijn grotere uitkiphoek en de mogelijkheid
om paletten over hindernissen heen, of op een tweede rij te
zetten in het voordeel. Bulkgoederen ter plaatse uitkiepen kan
ook niet met een heftruck.

527 58: Compact
Deze
527-58
en
550-80 Loadall vervolledigen het JCB
gamma van verreikers. JCB mocht in
de Benelux al meer
dan 25 bestellingen
voor deze machine
noteren.
De 527-58 is de
compactste machine uit de Loadall-reeks en is juist 2 meter
breed bij 2 meter hoog. Daardoor is deze compacte machine
de ideale knecht voor werk in gebouwen, ondergrondse parkings, en andere moeilijk te bereiken plaatsen. De machine
kan 2,7 ton maximum tot een hoogte van 5,8 meter brengen.
Zelfs met de arm op 3 meter heft de machine nog 1,25 ton,
een prestatie die enkel voor zwaardere verreikers is weggelegd. Als motor heeft de klant de keuze uit een 85 of 100 pk
sterke Dieselmaxmotor. Met de ruim bemeten hydrostatische
rijaandrijving heeft de 527-58 machine het maximale motor-
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vermogen ter beschikking tussen 25 en 40 km/u, afhankelijk
van de gekozen transmissie en bandenmaat. Het hydraulisch
systeem met een debiet van 126 liter/minuut heeft voldoende
vermogen achter de hand om een veelvoud van aanbouwaggregaten van olie te voorzien.

550 80: Ultieme productiviteit
Deze 9 ton zware verreiker, die aan de top
van het gamma staat,
is speciaal ontworpen
voor het verhandelen
van
massagoederen,
voor gebruik in de afvalverwerking en an   " singen. Naar keuze kan
er een 100 of 130 pk
motor ingebouwd worden en de hefhoogte bij deze 5 tons lader gaat tot 8 meter.
}     ]}   '* 
per minuut en voldoende grote leidingen zorgen voor een geoptimaliseerde aanvoer van olie waar nodig.
Deze verreiker kan vlot overweg met een palletvork of met
een bak tot 3,5 kubieke meter. Door de standaard servobediening kan de machinist de machine heel voorzichtig manipuleren, verbetert de ergonomie en verhoogt de productiviteit.
Het Smooth-Ride dempingsysteem op de arm biedt een groter
comfort bij het rijden en laden.

EN 15000
De EN15000 Norm schrijft vanaf september 2010 voor dat
een verreiker in de langsrichting niet meer mag overgaan.
In machinistentaal: dat hij niet meer met de achterwielen
van de grond mag komen. JCB heeft daarvoor een innovatieve progressieve lastmomentbeveiliging ontwikkeld die de
machinist eraan herinnert om niet over de grens te gaan.
Hier kwam veel onderzoek aan te pas om zeker te stellen
dat dit systeem de productiviteit van de machine op geen
enkele wijze zou beperken. Totnogtoe werden verreikers enkel beveiligd door een systeem van lastmomentindicatoren,
meestal onder de vorm van gekleurde lampjes of akoestische signalen. Wie echt nog iets over de grens wou gaan,
kon dat. Bij machines die aan de nieuwe norm voldoen, zal
de hefarm ofwel stoppen met uitschuiven of met heffen. De
machinist kan dan alleen maar inschuiven of laten zakken.

Minigravers
Toen JCB sedert enkele jaren zijn eigen minigravers begon te
bouwen, hechtte het veel belang aan een mooie opeenvolging
van de modellen. De vorige jaren werden de meeste verreikers
aan een grondige update onderworpen, voor dit jaar werd er
een nieuwe 8018 en een 8085 ZTS binnendraaier gelanceerd.

8018 Utility
JCB heeft een nieuwe Utilityuitvoering van de succesvolle
8018 ontwikkeld. Deze 1,6
tons minigraver heeft een 19
pk sterke motor en een verbeterde graafkracht. Verder
zijn er enkele veranderingen
aangebracht die minigraver-
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gebruikers zeker naar waarde zullen schatten: zo werd bv.
het onderste deel van de deur uit staalplaat gemaakt i.p.v.
glas, werd het achterste tegengewicht afgewerkt met extra
rubberen beschermingslijsten en kregen de werklampen op de
cabine en de arm een extra bescherming. Het schuifblad werd
voorzien van twee opklapbare steunen met een nylonstrip aan
de onderkant. Deze nylonbescherming moet vermijden dat bij
het gebruik van het schuifblad het asfalt niet zou worden beschadigd. Als het schuifblad voor nivelleringswerk wordt gebruikt, kunnen beide steunen omhoog geklapt worden.

JCB kan de 8018 ook met de
noodzakelijke voorbedrading
leveren om een EZiDIG-kabeldetectiesysteem op te
Deze nylonbescherming moet
vermijden dat bij gebruik van
het schuifblad het asfalt niet zou
worden beschadigd.

bouwen. Daardoor kan een dergelijk systeem snel worden opgebouwd: enkele sensoren aan de lepel van de machine en
een terminal in de cabine volstaan om het systeem achteraf
te monteren. De EZiDIG (spreek uit: easy dig) tast de bodem
continu af op ondergrondse leidingen en biedt de gebruikers
de zekerheid dat er geen kabels of leidingen worden geraakt
bij het graven. Het Utilitypakket houdt ook in dat er vier draaibare hijsogen op de bovenwagen van de machine zitten. JCB
kan af fabriek als optie, leidingen voor handwerktuigen (zoals
boorhamers; pompen, asfalt… en betonzagen) leveren. Klanten die met deze machine veel breekhamerwerk doen, kunnen de draaikop van de giek met een speciale ‘heavy duty
bus’bestellen, waardoor de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengd wordt.”
Omdat enkele klanten in het verleden verkozen om deze machine in hun eigen kleuren geleverd te krijgen, is de Utility
8018 in optie verkrijgbaar in het opvallende signalisatie-geel.
@  !   ~ ]  ! gen en JCB-logo’s, waardoor de 8018 best gezien zal worden.

8085 ZTS binnendraaier
Met de nieuwe 8085 ZTS
(zero tail swing) stelt JCB
een
midigraafmachine
voor die een nog sterker
koppel, minder verbruik,
verbeterde stuurfuncties
en een veelvoud aan
verbeteringen biedt.
De JCB 8085 ZTS wordt
aangedreven door een
2,2 liter motor met 58 pk, een kleine 2% meer vermogen dan
de vorige 8080 ZTS. Tegelijk is het koppel met 13% verhoogd
naar 220 Nm, maar nu wordt het al bij 1600 toeren van de
motor gehaald. Doordat de motor meer koppel en vermogen
bij een lager toerental levert, komt hij er in testen met een
lager brandstofverbruik vanaf. Daardoor liggen ook de onderhoudskosten en de CO2-uitstoot onder deze van het vroegere
model.
De automatische ralentischakeling die met een schakelaar kan
worden opgeroepen draagt nog mee bij tot dit brandstofverbruik omdat hierdoor het motortoerental bij inactieve machine
automatisch naar beneden wordt gebracht. Deze 8085 ZTS
is ook uitgerust met de JCB Electronical Monotoring System
(EMS) en een vermogensvoorkeuzeselectie met drie trappen:

licht, normaal en zware arbeidsmodus afhankelijk van de toestand van de ondergrond.
De 8085 ZTS heeft hetzelfde werkbereik als zijn voorganger;
dat betekent een maximale graafdiepte van 4,214 meter en
een maximale overlaadhoogte van 4,7 meter. Om beter beschermd te zitten tegen beschadigingen werden de hydraulische slangen door het zwenkgewricht geleid.
In overeenstemming met de EN474 richtlijn wordt de 8085
ZTS in optie met slangbreukbeveiligingsventielen op de hele
arm uitgerust, inclusief lastindicator. Daarmee is de klant zeker dat zijn machine aan alle mogelijke wettelijke bepalingen
voldoet.
De cabine kreeg verbeterde bedieningsconsoles met een ergonomischere steunen voor de polsen. Behalve de joystickbediening met een kortere slag is de machine met een tweetrapsschakelaar aan de hendel van het schuifblad uitgerust.
@      "   
en ook de bediening voor de draaikop van de giek en de extra
hydraulische functie zijn in dwars liggende pedalen, rechts van
de rijpedalen samengebracht.
Bij het EMS-systeem hoort nu een grotere monitor met drie
menu’s voor de instellingen, diagnose en kalibratie. Standaard
kan een airco geleverd worden en de klant heeft de keuze uit
drie verschillende zeteluitvoeringen.
Omdat het onderhoud bij degelijke machine staat of valt met
de toegankelijkheid van de verschillende onderdelen, heeft

JCB hier veel belang aan gehecht. Het herwerkte ventielblok
dat nu met 9 of 10 functies kan worden verkregen werd achter
het zijpaneel naast de motor verplaatst. Dat maakte dat er
minder gekronkel van slangen en koppelingen nodig was tussen ventielblok en uitrustingsstuk, zodat er bv. minder slangen onder de cabinevloer lopen.
De aandrijfriemen voor de ventilator en de airco zijn nu net
zoals de verschillende controle- en testpunten gemakkelijk te
bereiken zonder dat er platen of bekleding moeten worden
gedemonteerd.
De uitlaat werd van de motor ‘losgekoppeld’ waardoor trillingen en geluidsontwikkeling zowel binnen als buiten de cabine duidelijk naar beneden zijn gegaan. Door het blok met
hydraulische functies te verplaatsen is meer plaats gewonnen
achter de achterklep voor de servicepunten en de koeler. De
belangrijkste onderhoudsintervallen liggen op 500 en 1000
uren.
De 8085 ZTS kan als eerste midigraver met een elektronische
proportionele sturing van de extra hydraulische functies worden aangeboden. Deze met de duimen bedienbare stuurfuncties bieden een duidelijk hogere precisie die bij meer en meer
toepassingen gevraagd wordt. De klant heeft de keuze uit een
ventielblok met 9 functies voor enkele of dubbele bediening
of een blok met 10 functies voor aanbouwdelen die een extra
lagedrukcircuit vereisen. Machines met een leidingwerk voor
dubbelwerkende bediening zijn met een kogelkraan voor het
omschakelen tussen enkel- en dubbelwerkend uitgerust. Dat
verhindert de ongewilde bediening van een enkelwerkend toe-
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behoren in de verkeerde richting.
Deze 8085 ZTS is het vlaggenschip van de midigraafmachines
van JCB. Het is tevens de eerste machine die ook in de nieuwe
JCB-design zal geleverd worden. De gewelfde vorm van de
dekplaten biedt een voortreffelijk zicht rond de machine net
als bij de andere mini- en midigravers van JCB.

TM 170 en 220 kniktelescoop
Met de TM170
en TM220 breidt
JCB zijn pallet
van laadmogelijkheden uit. Deze
beide
machines
zijn gebaseerd op
het succes van de
TM310 knikladers
en de doelgroep
is vooral de melkveehouders en de
afval en recyclingindustrie.
Twee
doelgroepen waarbij het op compactheid en kracht aankomt.

moet alle 500 uren zijn onderhoud hebben terwijl bij de TM
170 met atmosferische motor pas alle 1000 uren de olie moet
ververst worden. Al de andere onderhoudsbeurten liggen op
1000 uren bij beide types.
De TM’s worden afgeremd door onderhoudsvrije remmen in
oliebad, die in combinatie met de hydrostatische aandrijving
borg staan voor een lange levensduur. Alle hydrauliek en elektrische aansluitingen zijn via het zijpaneel te bereiken.
Een machine is pas compleet als ze volledig naar de zin van
de klant is uitgerust. Daarvoor heeft deze de keuze uit speciale banden zoals bv. voor de afvalindustrie of brede lagedrukbanden voor de landbouw. Op vlak van aankoppelen van
hulpstukken kan de machine gewoon met pinnen, met een
snelwisselsysteem voor JCB-compactladers of met een EuroHitch voor de landbouw worden geleverd.

Verdichtingsmaterieel
De TM 170 en TM 220 in een notendop
Model

TM170

Vermogen (pk)

62

75

Gebaseerd op het ‘achterstuk’ van de wielladers met knikbesturing 406 en 409 hebben de TM170 en TM 220 een speciaal
ontwikkeld ‘voorstuk’ met identiek telescooparm-design.

Gewicht (kg)

5610

6040

Hoogte boven cabine (mm)

2471

2634

De TM 170 heeft met een palletvork een draagkracht van 1700
kg terwijl de grotere TM 220 het op 2100 houdt. De arm is zo
diep mogelijk gemonteerd om een optimaal zicht vanuit de
cabine op het werk te hebben.

Breedte buitenkant band (mm)

1752

1902

Max. hoogte knikpunt (mm)

4718

4772

Max. laadhoogte paletten- (mm)

4508

4562

Daaruit komt een ‘stapelhoogte’ van 4,508 meter voor de TM
170 en 4,562 meter voor de TM 220. De maximale uitschuiflengte is 2,54 respectievelijk 2,718 meter bij een machinegewicht van 5,6 ton voor de TM 170 en 6 ton voor de TM 220.
De beide machines worden door een Rexroth hydrostatische
aandrijving met twee trappen aangedreven. In optie kan de
TM 170 met een topsnelheid van 30 km/u worden besteld.
De TM 220 is met een ‘Shift on the Fly’-synchronisatie uitgerust waardoor deze een top van 40 km/u haalt. Voor een
permanente vierwielaandrijving worden de beide assen aangedreven. Deze kunnen ook met een zelfsperrend differentieel
kunnen worden uitgerust.

 ~  ]    '*

TM220



Reikwijdte bij volle hefhoogte

725

883

Hefkracht (kg)

1700

2100

Max. debiet (l/min)

60

78

Max. druk (bar)

230

250

VMD 70 en D 100
De beide modellen hebben de gerenommeerde cabine van de
JCB-laders die in deze klasse een onovertroffen zicht en ruimte
voor de bestuurder garandeert. Doordat de cabinedeur breed
kan worden opengeklapt en de cabinevloer laag is, is het gemakkelijk in- en uitstappen bij deze nieuwe laders. Zoals ze   <    ]  ! #
waaronder de motor zit, zorgt voor een uitstekend zicht bij
het manoeuvreren in enge ruimtes. Alle bedieningselementen
en schakelaars zijn gemakkelijk bereikbaar vanaf de bestuurderszetel. Alle functies van de arm en de aanbouwwerktuigen
worden via de joystick bediend.
De TM170 is van een standaard sturing en eenvoudige hydraulische bediening voorzien. De grotere TM 220 beschikt over
volledig proportionele besturing met debietsplitser inclusief
een vast instelbare debietfunctie. Beide zijn ook in optie op de
TM 170 verkrijgbaar. Bij de TM 170 bedraagt het hydraulisch
debiet 60 liter per minuut bij 230 bar, bij de TM 220 is dat 78
liter bij 250 bar.
De motorkap biedt over de ganse breedte van de machine een
goede toegang tot de motor waar alle onderhoudspunten aan
een kant zijn ondergebracht. De turbodiesel van de TM 220
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JCB nam in 2005 het
Duitse Vibromax over.
Ook het verdichtingsmaterieel wordt constant
vernieuwd. Twee handbediende machines, een
VMD 70 met een werkbreedte van 650 mm en
een gewicht van 700 kg
en een VMD 1000 die
900 kg weegt en 750 mm
breed werkt, ideale machines voor aannemers en
verhuurbedrijven, werden als opvolgers voor de VMD 62 en 80
en de VMD 120 op de markt gebracht.
Door een modern design is JCB Vibromax erin geslaagd om
een ideale gewichtsverdeling te maken: de robuuste Hatzmotor is van het midden van de machine naar voor geplaatst. De
klant kan kiezen voor een elektrische of mechanische starter.
De watertank zit op het einde van het rijframe zodat bij een
volle tank het gewicht mooi gelijk verdeeld ligt over de twee

rollen. Dat maakt het ook makkelijker om te manoeuvreren
met de machine. Omdat de motor vooraan ligt, is deze nu
veel toegankelijker geworden waardoor het onderhoud sneller
en degelijker kan gebeuren. Verhuurbedrijven zullen dit zeker
naar waarde schatten. De dieseltank kan gemakkelijk worden
leeg- en schoongemaakt.

Livelink Lite

De twee walsen hebben nu onafhankelijke hydrostatische aandrijfmotoren. Daardoor kon de transmissie aan de zijkant van
de machine weg, waardoor de wals nu net naast een boordsteen kan werken zonder gevaar voor schade. Een ander effect van deze dubbele aandrijving is de betere gewichtsverdeling van de machine.
Het moderne ergonomische design gaat verder tot in de bedieningselementen aan het einde van de bedieningsarm. In
vergelijking met machines van de concurrentie heeft JCB Vibromax ook hier weer nieuwe maatstaven gezet.

De VMD 70 en VMD 100 in een notendop
Model

VMD70

VMD100

Leeggewicht (kg)

700

942

Breedte van de walsen (mm)

650

750

Nominale amplitude (mm)

0,49

0,51

Lijnlast (kg/cm)

5,6

6,3

Rijsnelheid (km/u)

0-6,24

Hellingen tot (%)

40

0-6,24
40

VMD 860
Deze nieuwe 860 wals vervangt de VMT 850 en wordt door een
JCB Dieselmaxmotor aangedreven. Deze VMT 860 kan tegen
een lagere frequentie en hogere amplitude voor grote asfaltoppervlaktes en gewone afwerkingstaken of tegen een optimale amplitude en hoge frequentie voor normaal asfaltwerk
werken.
Deze VMT 860 heeft een brandstoftank van 240 liter en kan
1070 liter water meenemen zodat er zonder ophouden een

hele dag kan worden gereden. Door de technische mogelijkheden op vlak van gewicht, frequentie, centrifugaalkracht,
amplitude en hoge rolsnelheid komt deze wals voor bijna alle
verdichtingswerk in aanmerking.Ŷ

Systemen waarbij machines van op afstand kunnen gevolgd
worden bestaan al langer dan vandaag. Maar de meeste
hebben een groot nadeel: ze zijn vrij duur. Bij grotere machines valt de aanschafprijs nog mee in vergelijking tot de
nieuwprijs van de machine, maar bij bv. minigravers schrikt
de prijs de kopers vaak af om in een dergelijk systeem te
investeren. Daarenboven zijn de meeste compacte machines nog niet uitgerust met de nodige elektronica om dit
systeem vlot op aan te koppelen.
Daarom ontwikkelde JCB voor deze toepassing een eenvoudige versie van zijn Livelinksysteem: Livelink Lite.
Dit werd ontwikkeld voor machines die over geen uitgebreid elektronisch CANBUS-systeem beschikken. Om deze
eenvoudige module te installeren volstaan drie kabeltjes.
Dankzij de ingebouwde bufferbatterij functioneert de unit
ook als de stroom vanuit de machine onderbroken wordt.
Livelink bewaakt en meldt de locatie van de machine en de
actueel urenstand op de machine. Een emaildienst informeert de eigenaar wanneer het geplande onderhoud moet
gebeuren. Het systeem alarmeert de eigenaar ook wanneer
de machine buiten de voorgeprogrammeerde uren gestart
wordt of door onbevoegden getransporteerd. Door deze
extra bescherming tegen diefstal bieden verzekeringsmaatschappijen betere voorwaarden voor diefstalverzekeringen,
maar is het voor de eigenaar van meerdere machines die
op verschillende werven staan ook mogelijk om een beter
overzicht over hun machniepark te hebben. Na de installatie
van het systeem wordt het serienummer van de machine
in de Livelinkmodule ingegeven met onmiddellijk erna de
correctie servicegegevens voor het betreffende model. Op
deze manier kan de bewakingssoftware met het serviceplan van de klant worden gecombineerd. Omdat Livelink
niet gelinkt is aan de elektronische sturing van de machine,
kan het systeem ook bij oudere JCB machines en zelfs bij
machines van andere merken worden ingebouwd. Op deze
manier heeft de klant een betaalbare oplossing voor zijn
hele machinevloot. Na de installatie stelt de gebruiker de
bedrijfsparameters in en kan hij de machine via het internet opvolgen. Verhuurbedrijven kunnen op deze manier de
gepresteerde draaiuren opvolgen om af te rekenen met de
klanten of om te kijken waar welke machine precies staat.
Die LiveLink-Lite-eenheid verloopt via de plaatselijke JCBdealer via een prepaidsysteem met een looptijd van 24 of
36 maanden. De robuuste zender beschikt over een ingebouwde antenne, die nauwelijks opvalt. Mocht de module
door een dief ontdekt worden, dan stuurt ze dankzij haar
ingebouwde batterij nog een signaal uit als de kabels zouden worden doorgesneden.Ŷ
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JCB BENELUX
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BELGIË – LUXEMBURG
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JCB BELGIUM NV
Full Line
Betekomsesteenweg 124
I.Z. Aarschot C389
3200 AARSCHOT
Tel. 016-55.11.55
Fax. 016-56.90.53
Sales - kantooruren
Tel. 016-55.11.56
Parts - kantooruren
Tel. 016-55.11.59
Service kantooruren
Tel. 016-55.11.58
24 uur Servicedienst
GSM 0475-33.33.99
Website
www.jcb.com
E-mail
info@jcb.be

Tel. 03-250.11.11
Fax. 03-253.18.19

DEALERS
2. MARTENS
TRAKTOR NV
Full Line
Nijverheidslaan 1501
3660 OPGLABBEEK
Tel. 089-46.05.20
Fax. 089-47.36.66

7.LUYCKX AGRI SA
Agri Line
Chaussée de Douai 932
7504 FROIDMONT
Tel. 069-64.82.67
Fax. 069-64.94.93

3. VANDAELE
MACHINERY NV
Full Line
Stationsstraat 128
8780 OOSTROZEBEKE
Tel. 056-67.40.11
Fax. 056-66.30.50
4.VAN HAUT NV
Construction &
Industry
Hogenakkerhoekstraat 4
9150 KRUIBEKE

5. WARRENS BV
Full Line
Gentsevaart 30
NL 4565 EV KAPELLEBRUG
Tel. 0114-31 27 46
Fax. 0114-31 11 64
6.LMB ANTENS BVBA /
RIJSBOSCH BV
Agri Line
+
Hoogbraak 9
2387 BAARLE HERTOG
Tel. 014-69.97.13
Fax. 0031 135-07.89.50

8.KEYMOLEN AGRI SA
Full Line
Route de Bruxelles 29
1430 REBECQ
Tel. 067-63.64.07
Fax . 067-67.04.95
9. GENIN AGRICOLE SA
Agri & Compact Line
Chaussée de Charleroi
100 C
5070 FOSSES-LA-VILLE
Tel. 071-71.10.20
Fax. 071-71.36.65

10.CARMA SPRL
Full Line
Zonnig Industriel, Rue
Géron 28
5300 SEILLES
Tel. 085-82.55.07
Fax. 085-82.55.09
11. JOSKIN SA
Full Line
Rue de Wergifosse 39
4630 SOUMAGNE
Tel. 04-377.35.45
Fax. 04-377.10.15
12. ETS COLLAS SA /AG
Full Line
Kockelberg 12
4760 BULLINGEN
Tel. 080-64.77.21
Fax. 080-64.22.86
13. AGRICOM SA
Agri Line
8-10 Route de Mersch
L-7410 ANGELSBERG
Tel. (352)32.50.06-1
Fax. (352) 32.50.06-226
14.MATERIEL ELWE
SERVICE SARL
Construction & Industry
12, Rue J.L. Macadam
Z.A. MacAdam
L-1113 LUXEMBOURG
Tel. (352) 43.83.02 /
43.62.54
Fax. (352) 42.20.62
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1. JC BAMFORD N.V
Full Line
Zandweistraat 16
4181 CG WAARDEBURG
Tel. 0418- 654 654
Fax. 0418- 652 975
Sales - kantooruren
Tel. 0418 -654 661/662
Parts - kantooruren
Tel. 0418- 654 684
Service kantooruren
Tel. 0418 – 654 675
Website
www.jcb.com
E-mail
info@jcb.be
2. JCB ZUID
Full Line
Bamfordweg 3
6235 NS ULESTRATEN
Tel. 043 – 358 53 00
Fax. 043 – 364 28 99
DEALERS
NEDERLAND
3. ASJES TECHNISCH
HANDELCENTRUM BV
Full Line
Berenkoog 27
1822 BH ALKMAAR
Tel. 072 – 561 12 44
Fax. 072 – 562 34 49
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4. BROEKVELDT B.V.
Full Line
Hunzeweg 62
9473 TH DE GROEVE/
ZUIDLAREN
Tel. 050 – 409 20 75
Fax. 050 – 409 34 08
5. ELM BLEISWIJK B.V.
Full Line
Kruisweg 17
2665 HA BLEISWIJK
Tel. 079 – 593 24 40
Fax. 079 – 593 17 94
6. BOUWMACHINES
MIDDEN NEDERLAND
Full Line
Stationsweg 454
3925 CH Scherpenzeel
Tel.: 033 - 277 01 74
Fax.: 033 - 277 4705
Mob.: 06 – 27165294
7. L.M. MAESSEN B.V.
Agri Line
Helenaveenseweg 14
5985 NK GRASHOEK
Tel. 077 – 306 60 50
Fax. 077 – 307 17 99
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8. MAESSEN-GROMEC
LANDBOUWMECHANISATIE
Agri Line
Looierstraat 11
5405 BT UDEN
Tel. 0413 – 37 76 04
Fax. 0413 – 37 97 42
9. NIJLAND
SERVICE B.V.
Full Line
Bentelosestraat 58
7497 MR BENTELO
Tel. 0547 – 29 12 91
Fax 0547 – 29 24 69
10. RIJSBOSCH BV/LMB
ANTENS BVBA
Agri Line
Nonnenkuil 18
5111 CP Baarle–Nassau
Tel. 013-507 80 26
013-507 89 71
Fax. 013-507 89 50
11. WARRENS B.V.
Full Line
Gentsevaart 30
4565 EV Kapellebrug
Tel. 0114-31 27 46
Fax. 0114-31 11 64

A Product of Hard Work

Welkom op de JCB stand
TKD van 3 tot en met 5 juni 2010 op het bedrijventerrein HARSELAAR-ZUID in BARNEVELD – Stand 5
Libramont van 23 tot en met 26 juli 2010 – Stand 64

