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Zelfrijdend 
snoeiplateau HSP-300 



 

 

  

 

 

Damcon is al sinds 1969 een begrip in de 

boomkwekerij. 

Onze jarenlange ervaring staat borg voor 

machines van goede kwaliteit. Door langjarig 

gebruik (20 jaar is geen uitzondering) zijn 

Damcon machines erg duurzaam!   

De machines zijn werkzaam in de boomkwekerij, 

groenvoorziening en fruitteelt. Verkoop vindt 

wereldwijd plaats. 

 

 

Een compleet aanbod van 

boomkwekerijmachines 

 

 

Een team van ca. 30 mensen werkt dagelijks met 

veel passie in onze fabriek. Een Damcon 

machine bouw je niet, die creëer je!  

Deze passie voor Damcon machines merken we 

ook bij u als klant. “Ik werk niet met een machine, 

nee, ik rooi bomen met een Damcon!”  

Door processen voor u als klant te 

mechaniseren, veraangenamen we het leven van 

u als kweker, groenvoorziener en fruitteler. 

Innovaties komen door een unieke 

samenwerking tussen klant en Damcon tot 

stand. 
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Verlicht uw werk 
De snoeiplateaus vereenvoudigen en verlichten het 

snoeien van bomen 

 

Ontdek de 

HSP-300 
De kwaliteit die u van Damcon 

gewend bent. 



 

 

De voordelen van het HSP-300 snoeiplateau 

Voordelen elektrische variant: 

• Geen geluidshinder 

• Geen trillingen 

• Geen stank van uitlaatgassen 

• Milieubewust  

• Tot ruim een week werken op één acculading 

• Minder draaiuren door zuinig gebruik 

 

Voordelen diesel variant: 

• Makkelijk en snel tanken, de machine kan op het land blijven  

• Eenvoudig in onderhoud 

• Goedkoper in aanschaf 
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   Opties voor HSP-300 serie 

Automatische besturing 
Recht rijden in de rij d.m.v. een 

camerasysteem  

Verstelbaar platform 
Verstelbaarheid 80-120 cm 

machinebreedte wordt 130 cm 

Huifopbouw 

Voorzien van afneembaar 

pvc-zeildoek 

PVC-koker 
Bestemd voor tonkinstokken 

Gereedschapskist 
Past op de hele reling 

Gereedschapsbak 
Aan de achterzijde op de deur 

Bedrijfskleur 
Gespoten in uw bedrijfskleuren 

Radio 

• Radio FM, Blaupunkt  

• Radio FM/DAB+, Blaupunkt 

• Draagbare radio  

Bindbuishouders 
2 houders in deur 

Bindbuishouders 
Houder tegen schutbord 



 

 

 

 

  

   Opties voor de elektrische variant 

 

Dak met zonnepanelen 
Voor extra laadcapaciteit 

   Opties voor de diesel variant 

Compressor  
Capaciteit: 250 ltr/min – 11 bar 

Voetbediening  
Voor het vooruit rijden 

 

Filterset  
T.b.v. 50 uren beurt  
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Type  HSP-300E HSP-300D 

 
Aandrijving 

Elektrisch 
2 elektromotoren 24 V 

batterij 48V 320 Ah 

Diesel 
Stage V dieselmotor  

3 cilinder   
elektrisch gestart en 

watergekoeld 

 
Aangedreven wielen 4-WD  4-WD 

 
Vierwiel gestuurd ✓ ✓ 

 
Vermogen 4,0 kW 18,5 kW 

 
Snelheid 0 - 6 km/h 0 - 6 km/h 

 
Gewicht 1560 kg 1280 kg 

 
Hefcapaciteit 200 kg (2 personen) 200 kg (2 personen) 

 
Machine lengte & breedte 347 x 113 cm 347 x 113 cm 

 
Afmetingen werkplatform 300 x 80 cm 300 x 80 cm 

 
Onderste stahoogte 110 cm 110 cm 

 
Verstelbare werkhoogte 190 cm 190 cm 

 
Maximale werkhoogte 500 cm 500 cm 

Technische gegevens HSP-300 serie 
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Waarom een Damcon  
snoeiplateau 
- Comfortabel werken 
- Lange levensduur 
- Onderhoudsarm 


