Wisseltruc
Van Wijlen kiest voor een maai- en graafmachine met twee gieken
“Met de kennis van nu…” horen we bankiers en politici elke avond in het Journaal
zeggen, maar het lijkt of ze er weinig van leren. Bij Van Wijlen hebben ze de ‘kennis van
nu’ omgezet in een oplossing die dichter bij de bedrijfsvoering staat.

Aannemersbedrijf Van Wijlen in Sprang-Capelle voert al
heel veel jaren en vaak in binnenstedelijk gebied maaiwerk
uit met twee mobiele kranen met maaikorven, drie maaiboten en een midigraver met lange giek. Al bladerend in
Grondig viel het oog van Bart van Wijlen op een foto van een
veertientons mobiele Mecalac 714MW die door Ahlmann
Nederland was voorzien van een lichte giek voor maaiwerk.
Bart: “Onze huidige zestientons mobiele kranen komen met
een verlenggiek tot tien meter en dat is voor maaiwerk niet
altijd genoeg. Maar we willen ze in andere seizoenen ook
als echte graafmachines kunnen inzetten in infrawerk en
in de cultuurtechniek”, aldus Van Wijlen. Hij vervolgt: “Zo’n
twaalfenhalve meter maaibereik is beter om in één werkgang ook de overkant van de sloot te kunnen maaien en als
de machine dan ook nog eens lichter en compacter is, dan
ben ik geïnteresseerd.”
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De Mecalac draait sinds september tot volle tevredenheid.
Bart van Wijlen zag en ziet de 714MW enerzijds als ‘brugmodel’ tussen zijn twee zestientons kranen en de achttons midi en anderzijds is de nieuwe veertientonner een
volwaardige productiemachine, compleet met een aparte,
tweedelige graafgiek met voorop een Indexator Rototiltdraaikantelstuk waarmee grondwerk wordt uitgevoerd.
De vierdelige maaiarm biedt een bereik van bijna dertien
meter met de 4,30 meter brede Herder-maaikorf. Dankzij
delen en de plaatsing van de cilinders - kun je aan alle
kanten kort op de machine lossen zonder dat de giek ver
uitsteekt. Van Wijlen raakte overigens al overtuigd van
de Mecalac-oplossing nadat hij - ter overbrugging tot de
levering van zijn 714MWe - een tijdje had gedraaid met een
12MXT.

MW en ‘e’
Andere voordelen van de nieuwe machine zijn het lagere eigen
gewicht en het feit dat de achterzijde hoegenaamd binnen
de breedte van de onderwagen zwenkt, zeker met die brede
banden. Omdat de voor- en achterzijde van het chassis
afgeschuind zijn, heb je beter zicht op het terrein. Van Wijlen
koos voor een onderwagen met vierwielbesturing, voor vier
Alliance Flotation-700/40-22.5-banden en een extra opbergkist
tussen de wielen. De Mecalac 714MWe is de nieuwste versie
van de Franse graafmachine. Opvallend verschillend met de
voorganger zijn het extra grote Rexroth-ventielenblok voor een
snelle doorloop van liters en een goed luisterende bediening,
de verbeterde Canbus-verbindingstechniek, de logischer menusturing en instelmogelijkheden van functies, veel ruimte en
opbergruimte achter de stoel en een tweedelige voorruit die volledig te openen is. Mecalac levert hem ofwel met de kenmerkende
driedelige Mecalac-giek met bijzondere kinematiek waardoor
de giek erg ver achterover getrokken kan worden, ofwel met
een ‘gewone’ graafgiek en steel met universele graafmachinebediening. Omdat de draaikrans exact in het midden staat,
is de gewichtsverdeling bij maaiwerk optimaal. De machine
is uitgerust met een 4,0-liter-Deutz TCD2012-viercilinder van
88 kW (119 pk) en op de derde functie is 130 liter hydrauliekolie
beschikbaar tot 180 bar werkdruk. Het graafbereik met de ‘graafgiek’ is 9,90 meter op het maaiveld. De graafdiepte is 5,00 meter,
De 714MWe rijdt maximaal 35 kilometer per uur en je kunt
verrijden met het voetpedaal of via de hendel.
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Nog meer extra’s: de 24V-aansluiting voor het actieraam (verkeersborden en
waarschuwingsverlichting), een slimme opbergplaats voor de messen in een
koker boven op het dozerblad en een vangmuilkoppeling in het dozerblad.

De maaigiek vouwt in tot zeer compact, met de maaikorf boven de
machine en binnen de machinebreedte. Deze Mecalac blijft op een
dieplader onder de vier meter hoogte.
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