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Overzicht van uw 
machinepark
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machines
Efficiënte 
werkplanning
Rechtstreeks contact 
met uw STIHL dealer

connected

Welkom in de wereld van STIHL connected!
Met STIHL connect pro beheert u digitaal machineparken en werkopdrachten. De compacte STIHL Smart 
Connector wordt op de machine gemonteerd, registreert de bedrijfsuren en verzendt die naar de STIHL 
Cloud via uw smartphone of tablet. Ook de geolocatie kan worden overgedragen. Het STIHL connect 
pro portaal geeft een gedetailleerd online overzicht van de status van uw machines en werkopdrachten. 
Zo kan u werkprocessen optimaliseren, onderhoud inplannen, en uitvaltijden minimaliseren. Kortom, 
een nieuwe innovatie van STIHL voor elke tuinprofessional.

Test STIHL connected bij uw STIHL dealer, 
of kijk voor meer informatie op connect.stihl.com.

Ontdek nu de
STIHL app

Zeg je biomanagement, dan zeg je Bkgroen. Het 
bedrijf speelt onder het motto ‘Energiek in natuur 
en milieu’ een vooraanstaande rol in de groene 
keten en vierde onlangs zijn 40-jarig jubileum. 
De uitvoerder houdt zich bezig met het rooien, 
versnipperen en vellen van bomen en is volgens 
bedrijfsleider Arjan KleinJan altijd met zijn tijd mee 
blijven gaan. ‘We hebben ons in de loop der jaren 
gespecialiseerd in de grotere bomenrooiklussen, 
met name weg- en waterwerkzaamheden. Denk 
daarbij aan de verbreding van autowegen als de 
A12, de A27 en de A1. Bij die werkzaamheden 
verwijderen we hele bospercelen, waarbij we het 
stamhout verkopen en het takkenhout versnippe-
ren tot biomassa.’

Krachtigste in de markt
Om de bomen bovengronds te verwijderen, 
schafte het bedrijf onlangs een zwaardere trekker 

aan, waarvoor een zwaardere stobbenfrees van 
minstens 400 pk nodig was. KleinJan: ‘Bij het ver-
wijderen van bomen kun je ze rooien en afvoeren 
of de stobbe uit de grond frezen. Omdat we al 
sinds 2008 erg tevreden zijn over de stobbenfrees 
van Hemos, besloten we bij hen een nieuwe, 
krachtigere variant aan te schaffen met een gro-
tere capaciteit.’ Bruins & Kwast heeft een ploeg 
vaste machinisten op machines die veel contact 
onderhouden met Hemos, vertelt KleinJan. Nadat 
enkele weken geleden in het voortraject een prijs 
werd opgevraagd, werden details doorgepraat 
zoals de machinebediening of de aanwezigheid 
van een fijnfilter. KleinJan: ‘Uiteindelijk krijgen we 
hem precies zoals we hem willen hebben.’ Foppe 
Mosterman van Hemos: ‘Ze hebben nu bij ons de 
krachtigste in de markt besteld. Er is geen enkele 
stobbenfrees met zoveel hydraulisch vermogen, 
ook niet mechanisch. De hydraulische giek kan 
heel wat obstakels overbruggen, zoals een vang-
rail, een boom of een slootkant. Deze variant is 
flexibeler en heeft een groter vermogen. Dat maakt 
het verschil bij grote klussen.’

Werkdrukafhankelijke zwenksnelheid
De zwenksnelheid van dit type stobbenfrees, de 
S850-540/355, is afhankelijk van het vermogen, 
vertelt Mosterman. ‘De frees heeft een can-bus-
besturing, waarbij de zwenksnelheid van de frees 
door het hout wordt gerelateerd aan de werkdruk. 
Dat kun je instellen op het touchscreen. Het frees-
wiel draait met deze motor op 1.500 toeren per 

minuut, waardoor iedere boomstronk binnen no 
time is verpulverd. Ideaal voor gemeenten, die 
vaak naast het rooien van de bomen de stronken 
frezen.’ KleinJan: ‘We gebruiken deze stobbenfrees 
zo’n duizend uur per jaar en zetten hem elke dag 
in. Het is een degelijke machine met een grote 
capaciteit, waarmee we dagelijks elke klus van licht 
tot zwaar moeiteloos aankunnen.’

Hemos, al sinds eind jaren tachtig 

marktleider op het gebied van 

hydraulische stobbenfrezen, biedt 

groenbedrijven de krachtigste 

variant in de markt. Voor groenbe-

drijven als Bkgroen, experts in het 

uitfrezen en verwijderen van boom-

stronken en -wortels, is de Hemos-

stobbenfrees een uitkomst. ‘Een 

stevige, degelijke machine waarmee 

we dagelijks vooruit kunnen.’
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‘Deze stobbenfrees verpulvert in een 
mum van tijd elke stronk, groot of klein’
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