Sjef Verboven en zijn Major Swift Rollermower
met een maaibreedte van 4,10 m

‘Dankzij de Major Swift hoef
ik nog steeds geen personeel
aan te nemen!’
Hovenier/fieldmanager draait met cirkelmaaier hoge productie met
behoud van kwaliteit
Het afgelopen decennium heeft de cirkelmaaier
zijn achterstand op de kooimaaier ingehaald,
dankzij ontwikkelingen op het gebied van
het maaibeeld. Een van de bedrijven die aan

Major Equipment is nu dertien jaar actief in
Nederland via importeur Zonna in Beilen en het
dichte landelijke Zonna-netwerk van gespecialiseerde dealers in tuin- en parkmaaiers. Er zijn in
die periode honderden cirkelmaaiers verkocht
voor het openbaar groen en sportvelden.

de basis van deze inhaalslag staat, is het Ierse
bedrijf Major Equipment, dat sinds 2007-2008
in Nederland aan de weg timmert. In de aanloop naar de vakbeurs Sportaccommodaties
in de Expo Houten op 5 maart schuift Major
Equipment alvast zijn cirkelmaaier Major Swift
Rollermower naar voren.
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Hoveniersbedrijf Sjef Verboven
Een van de gebruikers is Sjef Verboven.
Hoveniersbedrijf Sjef Verboven uit ‘s
Gravenmoer is gespecialiseerd in de aanleg
en het onderhoud van gazons en sportvelden.
Verboven onderhoudt achttien sportvelden,
een tennispark en twee hockeyparken in de
gemeente Loon op Zand. Al zijn velden liggen
in een straal van een paar kilometer rond pretpark De Efteling in Kaatsheuvel. In 2014 kocht
Verboven zijn eerste Major Swift, met een werkbreedte van 2,40 m.
Productie draaien
‘Ik ben begonnen met een Major Swift met
een maaibreedte van 2,40 m. Omdat ik alleen
werk, niet beschik over medewerkers en een
hele vloot maaiers en wekelijks maai, moet ik
efficiënt werken om de kosten zo laag mogelijk
houden. Dat betekent dat ik zoveel mogelijk wil
maaien in een zo kort mogelijk tijdsbestek met
een perfect beeld als resultaat. Zeker tijdens de
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pieken in het groeiseizoen is dit van belang. De
Major Swift voldoet aan deze eisen.’
Uitgebreid getest
Voordat Verboven de Major Swift aanschafte,
twijfelde hij even of hij een kooimaaier of
cirkelmaaier zou aanschaffen. Het werd een
cirkelmaaier. ‘Een kooimaaier is relatief duur.
Zo kwam het dat de Major Swift mijn aandacht
trok in 2012. Major-dealer Doevendans LMB
uit Kaatsheuvel kwam de Major Swift demonstreren. Ik twijfelde, maar Johannes Ballast van
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ACHTERGROND
Major Equipment was heel correct en begeleidde mij geweldig goed. Ik mocht de cirkelmaaier
gerust eerst een half jaar huren om hem te testen, maar feitelijk beviel hij direct uitstekend.’
Maaibeeld
Hoe beviel het maaibeeld? Verboven: ‘Ik zag
bijna geen verschil tussen het maaibeeld van
deze cirkelmaaier en van een kooimaaier! Dat
betekent dat de Major Swift gewoon heel mooi
maait. De rollen met een diameter van 150 mm
laten een finish van mooie strepen achter. Om
homogeen te kunnen maaien, is de zuigende
werking door de vorm van het mes belangrijk.
Het gras wordt eerst omhooggetrokken en dan
afgemaaid. De luchtstroom die daardoor ontstaat, wordt door de Major Swift gebruikt om
het maaisel achter de machine mooi over het
veld te verspreiden.’
Weinig brandstof en onderhoud
Wat Verboven ook prettig vindt, is dat de cirkelmaaier weinig onderhoud nodig heeft. ‘Bij
een kooimaaier moeten regelmatig de messen
worden geslepen en hij bevat ook veel lagers
die moeten worden onderhouden. Dat kost
veel tijd, tijd die ik niet heb. Bij de Major Swift

De Major Swift
pakt gemakkelijk
achttien velden
op een dag

moeten de messen een of twee keer per jaar
worden vervangen en dan ben je klaar.’
Verboven kan een dag lang maaien met zijn
trekker en Major Swift zonder brandstof te
tanken. ‘Het systeem draait lichter dan een
kooimaaier, omdat de Major Swift maar met
een paar messen draait. Hij loopt ook lichter, doordat de trekker de maaier tijdens het
maaien niet hoeft te dragen. De maaier loopt
dan op zijn eigen rollen; er zit een aan de voorzijde en een aan de achterzijde over de hele
breedte. Dit ontlast de graszode. Ook lopen de
rollen gemakkelijk dankzij de grote diameter.
De maaisnelheid is sowieso hoog bij een cirkelmaaier door de haplengte. Als je snel maait met
een kooimaaier, ontstaan er “kammetjes” in het
gazon of veld.’
Maatje breder
Verboven onderhoudt sinds 2018 meer sportvelden. Om zijn werksnelheid verder te verhogen, schafte hij daarom twee jaar geleden een
Major Swift met een maaibreedte van 4,10 m
aan. De oude kon hij inruilen. ‘Ik heb deze nieuwe machine meteen gekocht, omdat ik wist dat
het goed zat.’
Succesgarantie
Voor partijen die zich een gok van tienduizenden euro’s niet kunnen veroorloven, raadt
Verboven de Major Swift aan. ‘Grotere partijen

De maaier laat een
finish van mooie
strepen achter
en gemeenten kunnen zich nog een misstap
permitteren, maar als klein bedrijf kon ik geen
risico lopen. Met de Major Swift kun je ervan
op aan dat het met de snelheid en de kwaliteit
goed zit. Hij kan in principe achttien velden op
een dag maaien, maar ik wacht meestal tot het
gras mooi droog is; ’s ochtends ligt er dauw op.
De Major Swift is degelijk en sterk. Hij heeft een
tandwielkast en geen V-snaren. Er kan weinig
aan kapotgaan en hij heeft weinig onderhoudskosten. Met mijn nieuwe, bredere Major Swift
kan ik verhoudingsgewijs evenveel productie
draaien. Daardoor hoef ik nog steeds geen personeel aan te nemen!’
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