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Combitrimmer

Zelfherstellend Engels raaigras

Packo Green

Husqvarna introduceert
nieuwe accutrimmer

Technologie van Barenbrug op Europees kampioenschap

Ontstaan en aanbod

RPR (Regenerating Perennial Ryegrass) is Engels raaigras dat horizontale uitlopers vormt. RPR maakt
het mogelijk om speelschade tot
een minimum te beperken. De grassoort vormt met haar horizontale
uitlopers een bewapening in de
graszode waardoor deze vele malen
sterker wordt dan andere Engels
raaigrasvariëteiten.

Packo Green richt zich tot de professionele groensector. Met een breed
en gevarieerd aanbod van verschillende topmerken bouwt het bedrijf
verder op tientallen jaren ervaring
via Packo Agri, over Packo & Heybroek tot Packo Green vandaag.
Packo Green maakt sedert 1 april
2014 deel uit van de entiteit Packo
NV, die in totaal uit 4 business units
bestaat, nl. Packo Agri, Packo Green,
Packo Clean en Packo Handling. Zij
opereren vanuit twee vestigingen in
België: Zedelgem in West-Vlaanderen en Ciney in de provincie Namen.

Husqvarna introduceert de 536LiRX,
de eerste combitrimmer met accu
die geschikt is om zowel licht als
zwaar verruigde begroeiing te lijf
te gaan. De trimmerkop is in nog
geen 60 seconden te vervangen van
maaidraad naar een getand stalen
mes. De 536LiRX heeft ook twee
draairichtingen, een optimale balans
en een intuïtieve bediening. De
nieuwe combitrimmer is tevens aan
te sluiten op het Husqvarna Accu
backpack waardoor er met gemak
een hele dag mee gewerkt kan
worden.
Gebruikersgemak
Het eenvoudige bedieningspaneel
is geïntegreerd in de hendel. De
hogere positie van de stuurboom
op de accutrimmer biedt volledige
bewegingsvrijheid. De gebruiker
botst tijdens het lopen dus niet meer
tegen de machine aan wat vooral
aan de orde is op hellend terrein.
Meer info
www.husqvarna.be.

Unieke combinatie
De eigenschappen van RPR zorgen
voor een unieke combinatie: een
hoge betredingstolerantie en een
snel zelfherstel, twee eigenschappen die voor voetbalvelden cruciaal zijn voor een goed resultaat.
Netwerk
De horizontale uitlopers vormen een
reusachtig netwerk van plantjes dat
bijna niet kapot te spelen is. Wanneer
bijvoorbeeld door een harde tackle
schade wordt aangebracht, treedt
het zelfherstellende vermogen van
RPR in werking. Binnen een mum
van tijd is de grasmat weer intact.
Niet alleen voor de aanleg van
nieuwe velden is het revolutionaire
RPR de beste oplossing, ook bij het
herstellen van bestaande velden
bewijst RPR haar waarde. Regelma-

tig doorzaaien zorgt ervoor dat een
beschadigd veld haar schoonheid en
kracht weer terugkrijgt.
Onderzoek
Dankzij de twee Franse R&D-locaties
(Research and Development) van
Barenbrug is RPR de laatste jaren
ontzettend populair geworden in
Frankrijk. Barenbrug heeft zowel
proefvelden in het noorden als in
het zuiden van Frankrijk omdat op
die manier rassen en soorten in verschillende klimaten kunnen worden
getest.
Europees kampioenschap
Voetbal
Barenbrug is al jaren een hoofdrolspeler tijdens verschillende grote
voetbalcompetities. Voor de beste
grasvelden van de Euro Cup was
de filosofie van Barenbrug: ‘Think
global, act local’, een belangrijke
garantie bij de keuze voor RPR. De
graszaden die in Frankrijk gebruikt
werden, worden hoofdzakelijk in
Frankrijk geproduceerd in opdracht
van Barenbrug-France.
Website
www.barenbrug.be/rpr

Aanbod
Het professioneel aanbod van Packo
Green bestaat uit machines voor het
onderhoud van groene zones, wegen
en bosbouw: A-merken zoals Toro en
Kuhn voor het grasonderhoud van
golf tot berm; Tuchel, LM Trac en
Bogballe voor het onderhoud van
wegen of Linddana, FAE, Posch en
FSI voor houtverwerking. Dit alles in
combinatie met het aanbod tractoren
van Antonio Carraro en Tym en de
elektrische voertuigen van Club Car
en Mega maakt het gamma 100%
compleet. Sinds 2015 wordt ook het
Ego Power draadloos tuingereedschap aangeboden.
Website
www.packo.be
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