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Het verkoopteam bestaat uit directeur Gunther 
Hermans voor Oost-België en Luxemburg, Ward 
Vandemaele voor West-België en Ton van Dam 
voor Nederland. Directeur Gunther Hermans: ‘Op 
GTH hebben we een demoruimte bij onze stand, 
zodat bezoekers onder andere plaats kunnen 
nemen op onze zeroturnmaaiers.’

Encore
Het aandeel zeroturnmaaiers blijft maar stijgen; 
in Noord-Amerika kiezen de meeste profes-
sionals hier inmiddels voor. Die trend ziet 
Hermans heel duidelijk. ‘Daarom nemen we de 
nieuwe zeroturnmaaier Arrow, een instapmodel 
van fabrikant Encore uit Nebraska, mee naar 
Biddinghuizen. Deze is heel compact; daar is 
steeds meer vraag naar van hoveniers.’

‘De doelgroep is de semiprofessionele markt. 
Encore heeft drie zeroturntypes voor de profes-
sionele markt, c.q. grootgroenvoorzieners: de 
Fuzion (86 en 107 cm werkbreedte), de Edge-
serie (122 en 132 cm werkbreedte) en de Caliber 
(132 cm werkbreedte). De Encore Arrow is een 

wat commerciëler model. Hermans: ‘Hoewel hij 
geschikt is voor het grote publiek, is de Arrow 
nog steeds gestoeld op de degelijkheid van de 
professionele machines; hij is bijvoorbeeld ook 
voorzien van gelaste maaidekken. Alle types 
worden aangedreven door Kawasaki-motoren. 
De maaidekken kunnen tot een minimum maai-
hoogte van 2,50 cm ingesteld worden. Een rond-
rit op deze snelle, wendbare zeroturnmaaier kan 
een hele ervaring zijn!’

Team Herco Machines staat weer klaar voor Benelux-klanten op 
GroenTechniek Holland

Herco Machinery, importeur van tuin- en 

parkmachines uit het Belgische Rijkevorsel, is 

voortgekomen uit Hermans TM en Hermans 

Heftrucks, goed voor meer dan zestig jaar 

ervaring. Op de beurs Groen Techniek Holland 

staat het team weer goedgemutst klaar voor 

zijn klanten uit de hele Benelux.

‘Een rondrit op de snelle, 
wendbare zeroturnmaaier is 
een hele ervaring!’

'De zeroturn-
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vraag naar van  
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Ecolawn
De Canadese topdresserfabrikant Ecolawn 
Applicator heeft sinds eind vorig jaar de Eco 
600 T op de markt, met een reservoir van – de 
naam zegt het al – 600 l. Hij kan niet alleen zand 
en grond dressen, maar ook zout, rubber en 
compostmengsels. De topdresser is cardan-aan-
gedreven in de driepunt (CAT II) en strooit dus 
achterwaarts. Hij heeft een bereik tot 6,7 m.

Peruzzo
Hermans: ‘Van Peruzzo hebben we reeds 
geruime tijd de Rotovac1600 in ons assortiment: 
een veegmachine voor verharding en grasvel-
den. Het is de eerste keer dat we deze machine 
meenemen naar de beurs. Van de Rotovac is een 
A-model te verkrijgen met een werkbreedte van 
77 cm voor effen oppervlaktes en een B-model 
met een werkbreedte van 140 cm voor oneffen 
oppervlaktes. Allebei vereisen ze een vermogen 
van 30 pk / 22 kW.’ Van Peruzzo neemt Herco 
Machinery ook een Triflex -klepelmaaier mee: 
de Triflex 4200 met een l x b x h van 463 x 391 x 
140 cm, ofwel de 5000 met een l x b x h van 530 
x 391 x 140 cm. Beide zijn drieledige maaiers 
en bijzonder geschikt voor graszodenkwekers, 
gemeenten en sportbedrijven.’

Farmtrac
Farmtrac heeft sinds voorjaar 2019 twee nieuwe 
modellen, vertelt Hermans: de FT20 en de FT22. 
‘Dit zijn compacttrekkers met een kleiner vermo-
gen dan hun sterkere broers. Deze hebben een 
vermogen van 950 cc, maar ze hebben wel, net 
als de grotere modellen, een Mitsubishi -motor.’ 
Farmtrac heeft daarnaast een elektrisch aan-
gedreven compacttrekker ontwikkeld met een 
vermogen van 20 pk. ‘Die nemen we mee naar 
GTH om feedback te krijgen over deze machine. 
Pas in 2021 gaat hij in productie’, benadrukt 
Hermans.

Balfor
Balfor komt met een nieuwe professionele 
cirkelzaag, met een keuze uit zaagbladen van 
verschillend formaat. Hermans: ‘Wij nemen de 
elektrische Balfor 750, 380V, met 5,5 pk-motor 
mee naar Biddinghuizen. Deze heeft een 
capaciteit tot 325 mm. Hij is beschikbaar met 
benzineaandrijving, elektrische aandrijving en 
cardanaandrijving. We kunnen de benzineversie 
ook leveren op een onderstel voor weggebruik. 
De Balfor 750 is aangepast aan de recentste vei-
ligheidsnormen.’

Wallenstein
Als allerlaatste schieten Hermans de twee 
noviteiten te binnen van de Canadese hakse-
laarproducent Wallenstein: de BXC34H, een 
compacte houthakselaar voor particulieren en 
semi-professionals, en de BXMC34H, hetzelfde, 
maar met een compostmolen als uitbreiding. 
Beide hebben een hakselcapaciteit tot 76 mm 
en zijn voorzien van een Honda GX200-motor. 
De compostmolen heeft bovendien een versnip-
percapaciteit tot 19mm. ‘Uiteraard nemen we 
een van beide – of beide – mee naar GTH’, aldus 
Hermans.
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