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Tijdens de Groene Sector Vakbeurs ligt de focus 
voor Lozeman Import dit jaar op elektrische 
machines. In de stand kunt u de nieuwste 
elektrische subcompacttractor en frontmaaier 
bekijken. 

Verminder de uitstoot met deze 100 procent 
Elektrische werktuigdrager
Tegenwoordig zijn steeds meer groenvoorzie-
ners, zorginstellingen en campings op zoek 
naar milieuvriendelijke en stille manieren 
om hun bedrijfsterrein te onderhouden. Het 
Italiaanse bedrijf Del Morino heeft hiervoor een 
ideale oplossing: de elektrische werktuigdrager 
Rino. Gerben Lozeman licht toe: ‘De Rino is 
uniek omdat de machine twee volledig elek-
trische motoren heeft: één voor het voertuig 
en één voor het aanbouwwerktuig. Hierdoor 
is de Rino inzetbaar met werktuigen die veel 
kracht vereisen, zoals een klepelmaaier, mulch-
maaier, onkruidborstel, houtversnipperaar of 

sneeuwschuif. Dit maakt de Rino zeer veelzijdig 
inzetbaar voor terreinonderhoud.’ De krachtige 
lithium-ionbatterijen met 18 kW zorgen ervoor 
dat er zes tot elf uur met de machine gewerkt 
kan worden, afhankelijk van de zwaarte van 
de arbeid. Het werktuig kan tot 35 cm van de 
grond opgetild worden en heeft een eenvou-
dige bediening met joystick. Lozeman is al 
jarenlang importeur van de werktuigen van Del 
Morino. ‘Na de introductie van de Rino waren 
we meteen enthousiast over zijn kwaliteit, 
kracht en veelzijdigheid met alle werktuigen. 
De Groene Sector Vakbeurs is de eerste beurs 
in Nederland waar we deze nieuwe machine 
presenteren’, vertelt Gerben. 

Elektrische zitmaaier 
Voor groenprofessionals die specifiek op zoek 
zijn naar een elektrische grasmaaier, is de 
GSR+ Electric van Gianni Ferrari in de stand 
van Lozeman Import interessant om te bekij-

ken. De geluidshinder van de GSR+ Electric 
is gedaald tot onder 50 decibel en natuurlijk 
produceert de elektrische machine geen scha-
delijke uitstoot. Hierdoor is de frontmaaier, in 
tegenstelling tot een lawaaiige benzinemaaier, 
prima te gebruiken in de vroege ochtend of op 
locaties waar rust gewenst is, zoals campings 
of begraafplaatsen. De GSR+ Electric heeft acht 
lithium-ionbatterijen met een vermogen van 
10,2 kW. Afhankelijk van de omstandigheden 
kan er met een volle batterij zes tot acht uur 
gemaaid worden. De GSR+ Electric heeft een 
mulch- en achterlossend maaidek van 112 cm 
met drie messen. Hierover vertelt Gerben: ‘Het 
maaidek kan eenvoudig verticaal gezet worden. 
Door de hendel links van de stoel omhoog te 
trekken en op de schakelaar te drukken, kan 
de bestuurder het maaidek optillen tot een 
hoek van ongeveer 75 graden. In de verticale 
positie is de onderzijde van het maaidek mak-
kelijk bereikbaar, om snel te kunnen reinigen en 
onderhoud uit te voeren.’

Vaste deelnemer aan de Groene Sector Vakbeurs is Lozeman Import. Lozeman richt zich sinds de 

jaren vijftig op de import en distributie van een ruim assortiment tuin- en parkmachines. Direc-

teur Gerben Lozeman vertelt: ‘In de loop der jaren hebben wij een uitgebreid netwerk van dealers 

opgebouwd, met wie we nauw samenwerken. Dankzij ons dealernetwerk zijn de merken die we 

importeren door het hele land verkrijgbaar voor de groenprofessional.’
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