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Nederlandse primeurs  
op gezellig drukke  
GTH DemoDoeDag Maaien
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Wim van Breda kwam naar de DemoDoeDag 
met een aantal primeurs voor de Nederlandse 
markt: de Kersten Hycus, de Reform R Metron 
P48 RC en de Herder CR10. De Hycus is een 
gloednieuwe, compacte, radiografisch bestuur-
bare talud- en ruwterreinmaaier van Kersten. 
De maaier wordt aangedreven door twee 
elektromotoren (3 kW /48 V), generatoren van 
Briggs & Stratton (23 PS / 17,3 kW) en een twee-
cilindermotor (stage V / 48V). De Hycus is inzet-
baar op hellingen tot 50 graden. De afstandsbe-
diening heeft een reikwijdte van 600 meter. De 
Reform Metron P48 RC is de eerste op afstand 
bestuurbare werktuigdrager met hybride 
aandrijving. Het voertuig heeft een Kobota-
benzinemotor met 8 pk en vier elektrische wiel-
motoren en een accupack. De Metron P48 RC 
heeft een fronthef met PTO en optioneel een 
montageplaat aan de achterzijde. De Herder 

Er waren geen duizenden mensen, maar gezel-

lig druk was het wel op de GTH DemoDoeDag 

Maaien die op 2 juli plaatsvond op Fort Vechten 

in Bunnik. Het doel van dit laagdrempelige 

event is reuring creëren rondom de beurs 

Groentechniek Holland, die later dit najaar zal 

worden gehouden. Alle soorten maaiers waren 

vertegenwoordigd, waardoor de DemoDoeDag 

met recht de grootste openluchtshowroom op 

het gebied van maaien genoemd mag worden.
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Reform R Metron P48 RC
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CR10-werktuigdrager is radiografisch bestuur-
baar. De CR10 kan aan de voorzijde uitgerust 
worden met verschillende werktuigen, zoals 
een klepelmaaier of stobbenfrees. De machine 
is geschikt voor werkzaamheden op moeilijk 
bereikbare plaatsen en steile hellingen tot 55 
graden. De CR10 wordt standaard aangedreven 
door een 55 pk watergekoelde driecilinder-
dieselmotor. Optioneel kan er gekozen worden 
voor een 74 pk sterke viercilinder.

Bob-cat-maaiers
Importeur R-Kempen heeft sinds een halfjaar 
het importeurschap van Bob-cat-grasmaaiers 

in handen. Robert Kempen en zijn zoon Joost 
mochten dus niet ontbreken op 2 juli. Met drie 
maaiers stonden ze op het veld. De Bob-Cat XRZ 
Pro 52 inch is de nieuwste professionele maaier 
van R. Kempen en Zoon. De maaier is gericht op 
duurzame prestaties voor de budgetgerichte 
professional. De maaier is robuust, duurzaam en 
heeft een consistente maaikwaliteit. De Bob-Cat 
Predator Pro RS 61 inch zit- en zeroturn-maaier 
heeft pas vernieuwingen ondergaan waarbij 
het rijcomfort, het design en de onderhoud-
stoegang zijn verbeterd. Met een 57 liter groot 
brandstofsysteem zijn er minder tankbeurten 
nodig en kan er dus langer gemaaid worden. De 
consumentgerichte zeroturn-maaier Bob-Cat 
CRZ 48 inch is voorzien van een Tufdeck-
maaidek met een double wave- geleidingssy-
steem. De maaier heeft 20 inch aandrijfbanden.

Robert Kempen (links) en zijn zoon op Bob-cat-maaiers

De CR10 wordt 
standaard aan
gedreven door 
een 55 pk water
gekoelde driecilin
derdieselmotor 
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Herder CR10

Kersten Hycus
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