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Een schone grasmat en 
dikke tijdswinst
Kamperen bij de boer kan ook zonder gras in je voortent
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‘Met de kleinere Gianni Ferrari die we hiervoor 
hadden, hebben we veertien jaar naar tevre-
denheid gewerkt. Toen we deze in juni vorig 
jaar inruilden, was hij nog zo goed dat onze 
dealer Lozeman Tuinmachines hem nu in zijn 
eigen tuin gebruikt. Maar het maaidek was 
1.12 m en ik wilde uitbreiden naar een grotere. 
De camping is in de loop der jaren behoorlijk 
gegroeid en ik wilde vooral een tijdsbesparing 
realiseren. We kochten een Turbo 1 met een tur-
bine die het gras afzuigt die een 1100 liter-tank 
heeft voor het opvangen van het gras. Dat doet 
hij erg goed.’

Geen gras in de voortent
‘Er blijft niks achter’, vervolgt Van der Kieft. 
‘Helemaal niks. Ook onze gasten valt het op. 
Ze vinden geen gras in de voortent of in de 
caravan en ook het sanitairgebouw ligt geen 
nat gras dat aan schoenzolen is blijven hangen. 
Voor ons was dit, naast de tijdswinst, ook een 
belangrijke reden om weer te kiezen voor een 
Gianni Ferrari. We hebben wel een ander merk 
geprobeerd, maar dat beviel niet goed. Deze 
Turbo 1 is een machine die op de praktijk bere-
kend is en dat merk je. Ook met nat weer wordt 
het gras goed opgevangen. Natuurlijk hebben 
we ook wat rondgevraagd bij collega-camping-
houders en ook zij kozen meestal voor dit type 
om het gras op de camping bij te houden.’

Geweldige capaciteit
‘Wij streven er altijd naar om het gras te maaien 
wanneer het droog is. Natuurlijk komt dat niet 

altijd uit. In het najaar is het ’s middags amper 
droog en dan moet je wel. Deze machine heeft 
zo’n geweldige capaciteit dat dit gewoon lukt. 
Wanneer het blad van de bomen valt, rijden we 
er overheen en dan vangt de Gianni Ferrari het, 
dankzij de turbine, op.’

Tijdswinst
‘Voor mij was belangrijk dat het tijdswinst 
op zou leveren. Dus de werkbreedte van 1,5 
meter is belangrijk. Doordat de turbine het gras 
opvangt in een 1100 liter-tank kun je er ook 
langer mee doorrijden. De vorige had een gefa-
seerde inlaat, deze zoog heel veel lucht aan en 
had een ander soort messen. Die had veel min-
der opvangcapaciteit. Daardoor moest je ervoor 
waken dat het gras niet te lang werd. De tijds-
winst en de enorme zuigkracht trok ons over de 
streep. Door de grotere tankinhoud hoeven we 
ook minder rijbewegingen naar de losplaats te 
maken. We hebben de Turbo 1 nu een jaar en 
we realiseren 40 tot 45 procent tijdswinst. Puur 
omdat je met deze Turbo 1 door kunt rijden. De 
klanten vinden het apparaat wel wat luid, maar 
als ze mogen kiezen tussen wat meer lawaai 
en een schone grasmat of minder lawaai met 
inloop van gras, dan kiezen ze unaniem voor de 
schone grasmat. Het maairesultaat is ook mooi, 
heel strak. We krijgen regelmatig complimen-
ten over de grasmat.’

Wederzijds vertrouwen
‘Lozeman is een goede dealer en de service 
is heel goed. Als er al iets is, wordt het altijd 
opgelost. Hun informatie is duidelijk en je 
merkt dat ze zelf achter het product en het 
merk staan. Ze kwamen bij ons met een 
nieuwe machine om te demonstreren. Daar 
hebben we mee gemaaid en dat ging perfect. 
Ze lieten de machine ook met een gerust hart 
een paar weken staan. “Probeer ‘m maar uit”, 
zeiden ze. Dat wederzijdse vertrouwen zit wel 
goed.’‘Vanuit de machine heb je een goed over-
zicht. Wij hebben daarnaast ook extra spiegels 
laten aanbrengen en een achteruitrijdcamera 
met verklikker geïnstalleerd. Lozeman bouwt 
dit op maat en vraagt ook tussentijds om langs 
te komen om te bekijken of het goed gaat. Ze 
leveren echtgoede service.’

Lozeman
Lozeman is importeur van Gianni Ferrari voor 
Nederland en een deel van Duitsland. ‘Een 
Gianni Ferrari moet je aan het werk zien, die 
moet je voelen en ervaren. Dan raak je echt 
overtuigd.’ Aan het woord is Bob Heezen, 

accountmanager bij Lozeman Tuinmachines. ‘Je 
ziet dan hoe goed de machine gebouwd is, hoe 
deze in elkaar zit en welke keuzes daarbij zijn 
gemaakt. Je ervaart hoe goed deze Turbo 1 het 
gras opvangt. Dus wij geven veel demonstra-
ties. Gianni Ferrari heeft een breed aanbod van 
maaiers. Daardoor kunnen wij aan een breed 
publiek dit soort machines aanbieden, van de 
grote particulier tot een hele grote camping. 
Het sluit mooi aan op ons totale leveringspro-
gramma. Wij willen voor zo veel mogelijk bran-
ches een zo volledig mogelijk aanbod hebben 
aan tuin- en parkmachines en daar past Gianni 
Ferrari zeker bij. Vooral in de recreatiebranche, 
die het gras opgeruimd wil hebben, staat het 
merk goed bekend.’

‘Wim van der Kieft is een bijzondere gebruiker, 
mag ik wel zeggen. Hij is kritisch en verwacht 
veel van zijn machines en verzorgt zijn gereed-
schappen en machinepark buitengewoon 
goed. In het onderhoud en het schoonmaken is 
hij buitengewoon grondig. Hoewel hij al eerder 
een Gianni Ferrari had, een kleinere, heeft hij 
verder gekeken naar andere merken. Mooi dat 
hij weer voor een Gianni Ferrari koos.’
Op onze stand zijn vertegenwoordigers aan-
wezig die de vragen van bezoekers kunnen 
beantwoorden en indien gewenst de machine 
demonstreren. Uiteraard is het ook mogelijk 
om zaken te bespreken met een kopje koffie 
of thee. Ons demonstratieveld ligt achter onze 
pagodetent, waar we de machines uitgebreid 
en veilig kunnen demonsteren.

SVR Camping de Vijverhof in Ommeren groeide 

in de loop der jaren uit van vijftien plaatsen 

naar 55. Het terrein beslaat ca. 1,3 hectare. 

Volgens eigenaar Wim van der Kieft was het 

hoog tijd voor een maaimachine met een ho-

gere capaciteit. Hij koos voor een Turbo 

1 Gianni Ferrari en bespaart daarmee ruim 40 

procent aan tijd. ‘Dankzij de turbine heb ik ook 

nog eens een hele schone grasmat.’

Auteur: Heidi Peters

GROENTECHNIEK HOLLAND

Tijdens de GTH & ATH beurs 2022 staat 
Lozeman op Veld D, standnummer W07. 
Onze zes hoofdmerken Gianni Ferrari, 
Loma, Bransen/TYM, Orec, Grasshopper 
en Ferrari vind je er terug. Daarnaast pre-
senteren we de elektrische opties van Del 
Morino en Barbieri. De twee bedrijven 
Branson en TYM zijn gefuseerd en zullen 
verder gaan onder de naam TYM tractors.
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