Test electrische tuin-apparatuur in de serie “Kärcher Professional”
Test van 6 machines uitgevoerd door de Klusploeg van de Amsterdam Old Course (AOC) en de Greenkeepers van de
Enk, op de AOC, i.o.v. vakblad “de Greenkeeper”, in de periode januari t/m maart 2022.
Testers: Mathijs van der Vinne (bosmaaier en kettingzaag), Robert Jan de Jong (stokzaag, heggeschaar en
bosmaaier), Ben Kremer (stokzaag), Martin van de Enk (Hogedrukspuit)
Testvragen: is er voldoende emplooi voor de machines op de AOC? Kan de klusploeg ermee omgaan? Doet de
machine wat hij moet doen? Hoe houden de batterijen zich na een klusbeurt?
-1- Kettingzaag, Type HT 650/36 Bp

Eenvoudig te monteren uit de doos.
Zeer handzaam. Zaagblad is voldoende en scherp en er is voldoende batterijcapaciteit, om in 2 uur tijd 5 bomen op
te zagen , na de storm op 20-2-2022.
Zeer goed bruikbaar voor de klusploeg! Klein werk bijv. verzagen grotere stammen tot kleinere schijven.

Mathijs van der Vinne met kettingzaag,

-2- Bosmaaier Type BCU 260/36
Topper! Zeer handzaam en licht apparaat, toegankelijk voor alle leden de klusploeg (met schoenen met stallen
neuzen). Gebruikt voor snoeien van bramen en lage begroeiing.
Doet wat je wilt. Batterijcapaciteit blijft heel goed voor maaibeurt van 3 uur.
(Mathijs van der Vinne met bosmaaier)

-3- Stokzaag MT 36 BP

Gebruikt om bramen op 2m. hoogte te snijden en boomtakken op 3-4 meter hoogte.

Ben Kremer test de verlengde stokzaag
Omdat je snel iets boven je macht werkt is het een relatief zwaar apparaat, ondanks het hangtuigje.
Het lijkt minder geschikt om wilgen te knotten, gezien de stand van het zaagblad.
Stokzaag loopt vrij snel vast met wilgentwijgen. Schoonmaken van het zaagblad is niet eenvoudig.
Waarschijnlijk is tijdens het bramensnoeien de oliedop van het tankje kwijtgeraakt.
Dankzij supersnelle service van Bernard Schouten, technisch klantmanager Karcher Nederland is deze binnen 2
dagen weer teruggeleverd!

-4- Heggeschaar Type HT 650/36 Bp

Werkt ook bij lage begroeiing, en bij bramen snijden,

Robert Jan de Jong test de heggeschaar temidden van bramen en lianen

-5- Hogedrukspuit
De Enk zegt: voor het korte werk; het afspuiten van 1 grote grasmaaimachine is dit een redelijke machine. Voor het
grotere werk deze machine niet aanschaffen, dan moet je te vaak opladen om de spuitkracht te handhaven.
Er lijkt weinig emplooi voor een electrische hogedrukspuit op de AOC. Er is weinig af te spuiten in de baan.

-6- Blower (Type LBB 1060/36Bp)

Geschikt voor het schoonblazen van de overdekte driving range-matten , het afblazen van takjes en elzendopjes ,
wormhoopjes van greens en voorgreens en bijv.het verspreiden van molshoopaarde over het gras.
Zeer bruikbaar op de AOC , ook rond het clubhuis.
Nadeel : De machine is met de 2 accu’s tamelijk zwaar op de rug.
De verlengde blaaspijp komt makkelijk van het mondstuk

7. Niet getest: verlengde heggeschaar

