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Onderscheidend

Gerard Bos Machineverhuur neemt Komatsu

PC360LC- ) O Super long Front in gebruik

Geert-Yke Rusticus

Al tujrn 30 jaar IS Gerard Bos Mach•neverhuur uit Ammerstol specialist op

het gebed van specialistisch grondverzet en verhuur van graafmachines met

tange giek Men Investeerde recent In een meuwe Komatsu PC360LC-10 SUF

(Super Long front) met een werkberejk van 22 meter Een opmerkelijke keuze,

want dit de eerste Komatsu PC260 graafmachtne met lange mek voor het

bedrof Zelfs een pr.meur In de Benelux. compleet or•gtneel af- fabriek geleverd.

Het bedrofvan Bos IS In 1986 opgerscht en de eerste machme was een Hitachi

UH 083 LC In '995 werd gemvesteerd 'n de eerste graafkraan met lange arm,
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Er kwam steeds meer vraag naar dergelijke mach•ncs. waarmee men Zich kon

onderscheiden van andere verhuurders Vanaf dat moment steeq het aantal
longreach machines binnen de vloot flank en IS de onderneming behooriqk
gegroeid. Tegenwoordig hebben veel aannemers zelf geinvesteerd In zo'n
lange gek en wordt dergelijk materteel ook veel verhuurd door Importeurs
en verhuurderbedroven Daarmee gs er behoorlijk meer concurrente gekomen
en IS het zaak om je goed te b'oven onderscheiden

De kracht van het bedrijf schudt In de korte lijnen. waardoor men snel kan
schakelen Het zoeken naar oplosstngen voor problemen van klanten zgct
Gerard Bos ais een uitdag:ng Door de jarenlange kenms en ervanng IS er
op elk vraagstuk een antwoord Daarbo beschikt het bedrijf over specifiek
mateneei om het werk snel. efficiënt en duurzaam uit te voeren Tevens is
een omvangrok aanbod specifieke aanbouwdelen voorhanden Denk daarbij
aan grijpers. spectate bakken, sloophamers en tnfblokken In feite behoren alle
werkzaamheden die ugtgevoerd kunnen worden met een lonqreach tot de

Gerard Bos Machtnevethuur

Ammerstol

35 46 36

wwwgerardocsni

Topcon NethertandS

Bunscnoteo-Sparenburg

T (0)33 299 29

www topconnl

BMB 308 Mei 2018 as



BMB GRAAFMACHINES

Gerard eos Machineverhuur heeft de porneur van de eerste Komotsu PC3601C- 'OSLF in de Benelux

activiteiten, die zon zeer uiteenlopend. Steeds vaker wordt men Ingeschakeld

voor hoog of diep sloopwerk- Met iedere sloopfirma investeert In een htghre-

ach demolltton kraan en met een longreach gek met schaar of sorteergrjjper

kan men dikwijls ook hoog sloopwerk aan. Het grote voordeel van een long-

reach of mach'ne met verstelgtek bo sloopwerk op diepte, zoals onder water.

is het grote werkberelL

De machjmsten van Gerard Bos zijn allemaal goed opgeleid en in het bezit

van certificaten die nodig zon om voor bepaatde opdrachtgevers te mogen

werkerv Zo heeft Iedereen naast het VCA-dtploma en digitaal veiligheids-

paspoort de CUrstJS werken langs het spoor gevolgd. Ook zijn werknemers in

het bent van HSSE voor werken 'n de petrocherme en gekeurd voor bodem-

saner•ng 'n de klasse A en B. Regelmatig worden cursussen gevolgd om de

kenms en het werken met Topcon GPS 3DXi up-to-date te houden. Dit geeft

opdrachtgevers de zekerheid dat kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel

360

De grootmochmestoot op mm brece rugsplo ten en heeft een beschermrooster

bovenop de cob•ne
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staan. Alle machines Zijn tevens voornen van een MA05 overdruksvsteem en
hebben signalertng Bos geldt In de Benelux als dé specialist op het gebed van
graafmachines met lange gtek Alle machines zon al stnds 2007 uitgerust met
Topcon Vanaf dag één bestaat er met Topcon en toenma-
lig directeur Axel Messing een goede relatie en is nauw samengewerkt Het
systeem had destijds lang niet zoveel mogelijkheden als nu en was gevoelig
voor Topcon heeft Zich volledtg Ingezet om aan de door Bos
gestelde veresten te voldoen Met succes

Voorop lopen
Ook hiermee loopt men voorop en wordt er geïnvesteerd In de modernste
3D-GPS besturingssystemen om Zich te onderscheiden in de markt Bovendien
kan men tegenwoordig met ionder Het met meer hoeven uitzetten speelt een
belangrijke rol bij het nat ontgraven van bouwku•pen en onderwaterwerk Met
30-machtnebestunng ts altJJd elk gewenst profiel te maken Bovendien kan
veel efficiënter en nauwkeunger worden gewerkt Opdrachtgevers leveren
zelf de ontwerptekeningen aan, die wa een USB-st1ck of zelfs online 'n het
Topcon-systeem worden Ingevoerd. Dit is ook het geval op het werk waar
de Komatsu PC360LC-10 SIF nu wordt Ingezet In Joure werkt Gerard Bos
voor aannemer Van der Lee aan het meuwe verkeersknooppunt Voor het
grondwerk en het afwerken van taluds IS de Inzet van een graafmach•ne met
veel werkberelk noodzakelijk- Zo kwam men bij Gerard Bos terecht De nteuwe
Super long front met 22 meter reikwijdte komt hier uitstekend tot zon recht
Ook biedt de nieuwste Topcon X-53i machinebesturtng waarmee de Komatsu
longreach is u•tgerust grote voordelen met betrekking tot nauwkeungheld en
gebruiksvriendelijkhed

Bede antennes zijn slim gemonteerd aan de valbeveli•ging op de machine
Doordat de PC360 rondom voornen van loopbordessen en de GPS-bollen
met achterop het ballast zon geplaatst. Zijn deze sne en vetlig te (de)mon-
teren. Ook hebben ze geen last van de uitlaatgassen. in Joure wordt gewerkt
met een meuwe kantelbak met een Inhoud van 1200 liter, dte spectaal voor
Gerard Bos IS gemaakt Op verzoek van de gebruiker IS door Eurosteel een
sensor opgebouwd op de kantelbak. waardoor met de meuwe Topcon tech-
nolog•e gewerkt kan worden en complexe hellingen Zijn te maken Hierbi' de



inzet van een kantelbak noodza\eilii- Doordat firma Bos de tes.chliVJ09 heeft
schone en 'onqreach graofmach•nes Ir. combinatie met de

mooernste machinebestunng. ian men zich onderscheiden Met geschw!de
en medewe'iers levert men een visatekaartje af en denit mee
met de klant

De P0601C-10 SIF de Jltereerste Komatsu In het machtnor\. dat tot nu
toe voornametiJk bestaat uit Etec en graafmachines. De Komatsu
met Super long Front vervangt ten Etec met weneens 22 meter lange
Men was op zoek naar een vervanger en Kornatsu heeft een machine com-

af-tabftek leverbaar Hiermee was de Interesse gewekt voor Komatsu en
daarbij telt de betrouwbaarhe'd en degelljkheld van de machine plus motor
Het lage brandstofverbruik en de bacht van de qraafmachtne ts r,rneens een
M'ders,cheidend Na een bezoek aan de fabraek in Engeland en een
gesprek met productspeclahst Smon Saunders was Gerard Bos overtuigd
Men had nog enkete specifieke vvensen en dat was geen probeem Zonder
enge discussie dr aanpassjnqen doorqe,'oerd. zo Wilde men graag een
vast worraatTL Daarom de 'Oemoht•on' cabine toegepast en deze heeft ook
geen hinde'i'Jke stol Vandaar dat d? cabine ook een sloopbeschetmng heeft
aan de bosenz'jde van het dakraom. Oat Iomt uitstekend van pas omdat Bos
steeds vaier machines 'nzet voor het hoge sloopwere

Diverse extra's
De PC360 IS voorzien van ver Otra ogen aan de onderwagen om de machine

goed te kunnen zekeren tqdens wt'ken 00 B)nton of transport op de depla-
det Verder is er op de onderwaqen een kettonqbst geplaatst, waar.n hijsmid-

delen en gereedschappen Zijn op te bergen. Voor het werken •n verontretntqde
grond en de Inzet bj sloopwe'k is de Komatsu nog extra uitgerust met een
BMAr overdrukumt Groenesrtd heeft de Komatsu Super long Front uitge.
rust met automatische srnenng Voor het werken gn de Benelux en op slappe
grond is gekozen voor 9(X) mm brede rupsplaten. Dit zorgt voor een lage
bodemdruk van de graafmachine. dl? in totaal rond de 40 ton weegt. 0e
lange yek ts voorzien van extro hvdrauhsche functies en retourleiding om met

alle voorkomende aanbouwde'en te kunnen werken. Verder heeft men bij de

graafmachine nog en bok met een Inhoud van liter.

De Komatsu ts zu.nig en Eracht19 en de ervar•ng met de Kornatsu ts zeer goed

In Jarre wordt de 40•tom longreoch met 22 m en speciote

BMB GRAAFMACHINES

Gercrd Bos trouw 90 uit ropecn mrcrvr,eeestü/'nq heeft de PCûGO SIF

uitgerust met 0e mev»ste X-Sj' 3D-GFS

De PC3601C-10 Super long Front maait van een eigen Komatsu
SA.A6D1 t4•E5 dieselmotor. welke aan de Stage IIIB emissienormen vo!doet
Hiermee draagt de graafmachine bi' Bos zeker b') aan dc CO: presta-
tve!adder 0e PC360 maakt hierbij gebruik van een tomatsu Diesel Particulate
filter (KOPF) en ECR (Exhaust Gas Recrcuiation) De krachtbron levert een
vermogen van 202 kW/271 pk- Het bero op maarveldnrvcau bedraagt orca 22
meter DC max•mate graafdlepte en -hoogte liggen op respectieveliJk 17 485
en 16260 mm De transportlengte komt op 17 210 mm. b] een hoogte van
3 470 mm en 3640 mm breedte Met de door BIA geleverde PCJ601C-10 SIF
heeft Gerard Bos Machinecrhuur een waa'dtgc en duurzame opvolger met

berek en 0e gtek IS robuust gebouwd mor het zware graatwere
Met deze 40-tons Komatsu Super long Ftont met 22 meter bereik kan Gerard
Bos ach blirvtn onderschetoen als dé longreach spec'aiist Daarbij geeft het
rust dat de machine beschikt over Korntrax voor mach•nemomtoong en dat
BIA wekt met een onderhoudscontract met vaste kosten per draaiuur.

r' tetbok tij het groen en afwerken von toluuds


