
6/201936

Voor het voetlicht: LOMA-houtversnipperaars, 

het eigen merk van Lozeman Import uit Elst. 

Sinds pakweg vier jaar voert Lozeman dit 

label voor tuinmachines die volledig aan zijn 

kwaliteitseisen voldoen. Voor deze special 

presenteert Bob Heezen, verantwoordelijk voor 

de verkoop buitendienst van Lozeman Import, 

twee types houtversnipperaars van LOMA, een 

zelfaangedreven machine en een versnipperaar 

met driepuntsaansluiting. ‘Mensen zijn verrast 

als ze zien waarmee ze kunnen werken voor 

deze prijs.’

Auteur: Heidi Peters

‘Deze kwaliteit voor zo’n 
prijs is uniek’
 LOMA-houtversnipperaars zijn krachtig in alle opzichten

De LWC 130 is 2240 mm lang.

Het LOMA-assortiment bevat twee houtver-
snipperaars, de WRC/P100 met eigen motor 
en de aftakas-aangedreven LWC 130 met 
het ‘no-stress-systeem’. Bob Heezen: ‘Beide 
versnipperaars worden vooral gebruikt door 
hoveniers. De zelfaangedreven WRC/P100 heeft 
een maximale doorvoer van 9 cm; de aftakas-
aangedreven versnipperaar kan takken met 
een doorsnee van 13 cm aan. We hebben beide 
machines sinds twee jaar in het assortiment en 

ze presteren boven verwachting, zeker gezien 
de aanschafprijs. Je kunt de productiviteit en 
kwaliteit zeker vergelijken met die van andere, 
vaak duurdere merken.’

LOMA: LOw price, MAximum quality
De zelfaangedreven WRC/P100 heeft een ver-
mogen van 13 pk en verwerkt 7 m3 per uur. 
Deze aanhanger mag alleen gebruikt worden in 
langzaam verkeer. De uitwerppijp is 360 graden 

draaibaar, waardoor de opvangbak aan alle 
kanten gepositioneerd kan worden. De WRC/
P100 draait op E10-benzine en is uitgevoerd 
met een Briggs & Stratton-motor. De machine 
wordt gestart met een sleutel.

No-stress: motor blijft op toeren
De LWC 130 met driepuntsaansluiting is uitge-
voerd met het ‘no-stress-systeem’. De machine, 
die wordt aangedreven door de tractor waarop 
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hij is bevestigd, houdt het toerental van de 
motor in de gaten. De wals, die zorgt voor de 
invoer van het hout, stopt met invoeren zodra 
gesignaleerd wordt dat het motortoerental 
terugzakt. De machine houdt dus voortdurend 
controle over de invoer van het hout. Zo raakt 
de versnipperaar nooit te vol en wordt hij niet 
gesmoord. ‘De hovenier hoeft daar verder niet 
op te letten en kan doorgaan met het verza-

melen van het volgende hout dat verwerkt 
moet worden’, vult Bob aan. ‘Het systeem an 
sich is niet heel onderscheidend; dit wordt 
vaker toegepast. Maar dit ‘no-stress-systeem’ 
standaard op een machine van € 3.950 ex btw, 
dat is uniek.’ 
De machine vraagt van de tractor die ervoor 
zit een relatief beperkt vermogen van 25 pk. 
Tegelijkertijd neemt de versnipperaar achter 

de tractor dankzij een lengte van 2240 mm en 
een gewicht van 400 kg de nodige ruimte in. 
Bij kleinere trekkers kan dan een contragewicht 
nodig zijn.

Prijs en productiviteit maken het verschil
‘Het zijn goede machines. Degelijk, een-
voudig, praktisch en met een interessante 
prijs’, benadrukt Bob. Maatschap Rensen uit 
Doornenburg werkt al twee jaar met de LOMA-
houtversnipperaar: ‘Wij zijn erg tevreden. De 
kwaliteit is goed, de prijs is goed en onze pro-
ductie met deze machine is hoog.’
Beide versies zijn uitgevoerd met een hydrau-
lische invoerrol en een 360 graden draaibare 
uitwerppijp. De versie met driepuntsaansluiting 
wordt geleverd inclusief aftakas.   

LOMA: LOzeMAn 
‘Ons eigen merk LOMA bestaat uit kwaliteits-
machines voor een gunstige prijs. Het product 
moet binnen ons bestaande gamma passen en 
daar een aanvulling op zijn. LOMA-machines 
komen dan ook niet altijd van dezelfde fabri-
kant’, legt Bob Heezen uit. ‘De ene fabrikant 
is nu eenmaal beter in versnipperaars en de 
andere in klepel- of cirkelmaaiers. Een LOMA-
machine moet kwalitatief goed zijn, praktisch, 
degelijk, eenvoudig en een gunstige prijs heb-
ben. Onder de naam LOMA bieden we inmid-
dels cirkel-, stroken- en klepelmaaiers aan, 
grondfrezen, aanhangers, een graafkraan en 
meer.’

Het no-stress-systeem bewaakt het toerental 

van de tractormotor.

LWC 130 met Briggs & Stratton-motor.

LWC 130 achter de tractor
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