het nieuws
Airotator kistendraaier

Terra Gator 8333 met traploze bak

kortkortkort

Offringa heeft de Airotator kistendraaier
verbeterd. De aandrijving gebeurt niet meer
met een ketting en tandwielen, maar met twee
wormwielreductors die worden aangedreven
door elektromotoren. Er zijn twee standaard
uitvoeringen, de 1500 en de 1600 (kuubskist).

De nieuwe driewielige Terra Gator 8333 rijdt
ondertussen ook zijn rondjes in Nederland.
De machine is voorzien van een continu
variabele transmissie.

RM irrigatie

Het in Grubbenvorst gevestigde Challenger
bouwde vijf machines die verspreid over de

De grootste serie knielende beregeningshaspels
van RM, de XJ en XJM, met een maximale slanglengte van 700 meter is aangepast op een aantal punten. De zuigarm is verzwaard. Het water
in de slang kan snel met een compressor
geleegd worden. Het draaien van de haspel
gebeurt met een draaischijf onder de haspel.

Op de nieuwe Yale elektrische truck is de
rechterarmleuning ergonomisch aangepast.
Het meest opvallend is de schuine stand van de
hand. Vooruit/achteruit gebeurt met de duim.
Voor de vingers zitten vier hendels waarmee
je functies gedoseerd kunt aansturen. Voor
controle en aansturing zit op de rechter A-stijl
van de beschermende kooi een klein display.
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Yale elektrische heftruck

wereld hun werk doen. De Terra Gator 8333
is voorzien van de Fendt Vario ML 260 traploze
versnellingsbak die nu de plaats inneemt van
de Terra-Shift transmissie. Die traploze trans
missie wordt aangestuurd door de elektronica
van Massey Ferguson. Een 246 kW (335 pk)
sterke Sisu-motor heeft de DPS-motor vervan
gen die voorheen in de Terra Gators lag.
Dezelfde Sisu-motor ligt bij het Agco-con
cern, waar Challenger deel van uitmaakt,
in de trekkers van Valtra, Massey Ferguson
en Challenger. De Terra Gator waar mede
werker Roelof de Vries van mestdistributeur
Van der Stelt mee reed, is voorzien van een
15 kuubs mesttank en een 6 meter brede
Rabe schijfeg die de varkensmest inwerkt.
De turbolader op de tank viel De Vries het
meest op. Hiermee gaat het vullen van de
tank volgens hem “extreem snel. Binnen
twee minuten is de tank vol.”

Steyr Dual Fuel trekker draagt tanks in de fronthef
Trekkerbouwer Steyr heeft een nieuwe versie van zijn Dual Fuel trekker
klaar. De vorige versie van de 145 kW (197 pk) sterke Steyr CVT 6195
trekker die zowel op diesel als aard- en biogas kan draaien, had zijn
opslag nog bovenop het cabinedak. Nu is het gas opgeslagen in gas
flessen die in de fronthef van de trekker of onder het frame hangen.
Dat heeft als voordeel dat de cabine niet hoger wordt en je trekkers
sneller en gemakkelijker van een gastank kunt voorzien. Je hoeft
de dieselmotor namelijk niet om te bouwen om met het gas om te
kunnen gaan. Tijdens de Agritechnica is de trekker te zien.

40 procent minder dieselkosten
Steyr werkt samen met het Oostenrijkse bedrijf LuPower aan de Dual
Fuel-trekker en in maart liet de trekkerbouwer al het eerste prototype
zien. Andreas Klauser, de Europese baas van Case IH en Steyr,
verwacht dat je door gebruik te maken van gas als tweede brandstof
voor een dieseltrekker tot 40 procent op dieselkosten kunt besparen.
Daarnaast neemt de CO2-emissie met 20 procent per rit af. Maar niet
alleen dat. Door gebruik te maken van aard- of biogas neemt ook de
NOx-uitstoot met 17 procent af en wordt 97 procent minder kool
monoxide uitgestoten, meent de trekkerbouwer.

De Dual Fuel trekker die Steyr zal voorstellen tijdens de Agritechnica.

CE-markering en de drie O’s
Als met een machine met CE-markering een
ongeluk gebeurt en een bevoegde instantie
komt kijken, dan zal deze niet alleen de machine
controleren maar ook aandacht besteden aan
de wijze waarop u bent omgegaan met de
veiligheidsvoorschriften. Heel vaak blijkt dan,
dat op de machine niets valt aan te merken,
maar dat u tijdens het werk slachtoffer bent
van de drie o’s: onoplettendheid, onzorg
vuldigheid en onverschilligheid.

Mamut veldspuit
De Duitse firma Agrio presenteerde op Potato
Europe een model van de Mamut getrokken
veldspuiten. Die worden gemaakt in Tsjechië.
Deze fabriek maakte voorheen de Inuma
spuiten. Vanaf 2005 is Mamut zelfstandig op de
Duitse markt. Het programma omvat spuiten
met tankinhoud van 2.000 tot 8.000 liter en
boombreedtes tot maximaal 39 meter.
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Unia schijveneg

Rabe en Walterscheid combineren bewerkingen
Bij de viering van het 200-jarig jubileum
presenteerde Rabe de UGT3-werktuigendrager
die samen met Walterscheid is ontwikkeld.
Dit raamwerk is bedoeld voor het aankoppelen
van verschillende werktuigendragers.
De Rabe UGT3-werktuigendrager bestaat uit
twee koppelbare delen. Splitsen en koppelen
vindt plaats achter de zwanenhals. Voor de
aankoppeling van de kopeg wordt het voor
ste deel van het raamwerk in de driepuntshef
gehangen en zwaait de zwanenhals met
ingetrokken hydraulische topstang over de
kopeg. Het aankoppelpunt voor de topstang
van de kopeg zit onder de voorkant van de
zwanenhals. Na het bevestigen van de kopeg
rijdt de bestuurder met geheven kopeg naar
het achterste deel van de werktuigendrager
en koppelt beide delen. Daarna worden alle
hydraulische slangen en elektrische kabels
gekoppeld.
Het tweede deel van de combinatie is multi
functioneel. Aan de voorzijde zit een drie
delige bandenpakker. Brede banden drukken
de opening tussen de delen aan, vlak achter
de bandenpakker. In bedrijf wordt de druk
tussen de vijf componenten gelijk gehouden.
Op het raamwerk bevindt zich een kunst

meststrooier met een pneumatische verdeler.
Aan de achterzijde van het frame zit een
tweede driepuntshef met een achtrijige maïs
zaaimachine. Zo voer je in een keer vier
bewerkingen uit. Met deze koppeling van
bewerkingen voorkom je tussentijds weer
verdichting van de grond. Tijdens verplaat
singen klap je de tweedelige kopeg op even
als de buitenste delen van de bandenpakker.
Het middelste deel wordt hydraulisch opge
trokken. De achtrijige precisiezaaimachine
schuift over de centrale balk ineen, waarna
de beide scharnierbare uiteinden van deze
draagbalk opklappen. De machine wordt
gedragen door de beide transportbanden die
je ook hydraulisch in hoogte kunt verstellen.
Ook tijdens transport functioneert het
scharnier in de trekbalk tussen de trek
stangen, zodat scherp kan worden gedraaid
en gemanoeuvreerd. Uiteraard zijn ook
andere combinaties aan deze universele
werktuigendrager te bevestigen.

Importeur Hulst uit De Krim levert voor niet-kerende
grondbewerking een combinatie van de Poolse
fabrikant Unia bestaande uit de Kretplow, paraplow
en een Ares schijveneg met aandrukrol. De schijven
eg is leverbaar met gekartelde schijven van 46, 56
en 66 cm doorsnee. De laatste is vooral bedoeld
voor de stoppelbewerking van korrelmaïs.
Opvallend is dat de balk met de tweede rij schijven
in de breedte verstelbaar is om zo de snijprofielen
van beide rijen schijven op elkaar aan te passen.
Bij bewerking van een graszode is een andere stand
gewenst dan bij bewerking van zwarte grond.
Er zijn diverse aandrukrollen leverbaar. Op de
schijveneg kan een zaaibak voor de inzaai van een
groenbemester. Als optie is ook een hefbok op de
Ares leverbaar voor aankoppelen van een complete
zaaimachine.

Rabe heeft de Walterscheid werktuigdrager
uitgerust met kopeg, bandenpakker, kunstmeststrooier en maïszaaimachine.
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