“Giant’s Tendo burde være i maskinparken
hos alle golfklubber”
Jacob Arnkvist, chef greenkeeper, har 14 ansatte i hans stab, store arealer at holde og mange forskellige typer
opgaver. Der kræves mange forskellige maskiner for at holde golfbanen og han havde brug for en truck til
hans lager plus en minilæsser til anlægsopgaver. Investering i en truck og minilæsser var en stor post, selvom
man købte brugt, men så fik han øjnene op for Giant’s Tendo. Teleskoplæsseren dækker begge behov og er i
dag en uundværlig maskine, oven i det er der sparet et stort beløb, idet man kun skulle investere i denne ene
maskine. Der skal ligeledes kun holdes service og afholdes udgifter på en maskine i stedet for 2. 1 brugt truck
og 1 brugt minilæsser var endda dyrere end Tendoen.
Ideen om en multimaskine opstod efter Have og Landskabsmessen og 3 mærker har været inde i billedet. 2 af
dem kunne bare ikke løfte nok. Den skal kunne løfte palle tanke, big bags med bommen skudt ud. Sporvidden
var også vigtig, da maskinen skal kunne køre på de små anlagte stier i anlægget. Den skal have en god venderadius, for der er begrænset plads at manøvrere på. Den skulle også kunne løfte ting af fra højlageret uden
af man behøver fjerne paller på gulvet foran, så bommen skydes bare ind over og løfter ting af hylderne.
Udpluk af opgaver som Tendoen bruges til:
• Læsning af grus, sand og græs
• Afretning af sand, grus og jord mv.
• Læsning af top dressing
• Læsning af big baller i gødningsspredere
• Truck opgaver på høj lageret
• Aflæsning af lastbiler
• Indgår i alle anlægsopgaver
”Vi har fået en uundværlig ’terrængående truck’, Tendoen har så mange gode egenskaber at enhver golfklub burde have sådan en maskine. Normalt er jeg modstander
af ’multimaskiner’, men i dette tilfælde er det virkelig lykkedes, at forene truck og
minilæsser egenskaber. Den korte sporvidde og venderadius, gør den i stand til at
komme rundt på de små stier. Vi klarer alle anlægsopgaver med den, plus vi stakker
sand, grus og sten op med den. Vi planerer ud med den, det fungere rigtig godt,
fordi den står stille og stabilt også skyder vi bommen ud og trækker af med den. En
anden meget vigtig ting for os er, at når vi læsser bigbags skal vi kunne hejse dem
ind over gødningssprederen og det kan en almindelig minilæsser ikke. Når vi skal
have ting på loftet bruges den også til dette, da bommen kan skydes ud og maskinen kan køre helt frem til væggen, en opgave ingen minilæsser kan klare. Den er
lille, stærk og snild og i det hele taget bruger vi den virkelig meget til alle tænkelige
formål, så mit råd er, at hvis en golfklub overvejer en minilæsser, så køb en Giant
Tendo teleskoplæsser.” siger Jacob Arnkvist – Chef greenkeeper
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