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Machines in de polder

Eerste ATH druk en gezellig
De eerste aflevering van de buitenbeurs AgroTechniek
Holland is geslaagd. Als je dat tenminste afmeet
S-S Engineering lanceerde een slimme drainreiniger: de
Professional ARS (Automatic Repeed System). Als de weerstand in de drain te hoog wordt, gaat de oliedruk omhoog
en trekt de drainreiniger automatisch de slang terug. Je kunt
instellen hoe lang hij dit doet: van 0 tot 12 seconden, wat
overeenkomt met 5 cm tot 5 meter. Er klinkt dan een claxon.
De machine is op afstand te bedienen en kost 14.000 euro.

aan het bezoekeraantal. Ruim 51.000 bezoekers
reisden naar Biddinghuizen. Daarmee trok deze
beurs zo’n 9.000 bezoekers meer dan de vorige
editie van de Agrovak in de Brabanthallen in

GEOseed van Kverneland is winnaar van de Bronzen Sikkel 2010, de
innovatieprijs van AgroTechniek Holland. Met de GEOseed kun je percelen
in vier verschillende richtingen zaaien en schoffelen, waarbij de gpscoördinaten van elk zaadje worden vastgelegd.

Den Bosch. De ATH was vooral knus en gezellig,
wereldprimeurs stonden er niet. Verder
ontbraken de aardappelmachines, dat was wel

Op 18 hectare stonden ongeveer 2.500 machines van vierhonderd merken. Op papier heel wat. Keek je van boven uit
de helikopter, dan had de beurs wel wat groter mogen zijn.

een groot gemis. In een halve dag hadden
akkerbouwers de beurs wel bekeken.

Imants maakte voor loonbedrijf Van Werven in Oldebroek een 3 meter brede
spitmachine die tot 135 cm diep werkt. De machine is net geen 3,5 meter breed
en wordt aan de achterzijde gedragen door vier banden, maat 650/65R38. De
spitrotor wordt tweezijdig aangedreven. De machine kost ongeveer een ton.

Een buitenbeurs brengt altijd een risico met zich mee. Regent het, dan valt het bezoekersaantal immers tegen. Gelukkig was het alleen de eerste dag ’s morgens
druilerig met motregen. De mooie verharde looppaden waren vanaf dat moment volop bezet. De opvallendste en grootste stand was die van New Holland.
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Bij het Centraal Orgaan Mechanisatiebedrijven pronkte een
politietrekker. Hiermee vroeg het COM aandacht voor veiligheid
en de noodzaak om de wetgeving van landbouwvoertuigen
in overeenstemming te brengen met de praktijk. Dit op het
gebied van rijvaardigheid, rijsnelheid en machineveiligheid.

Agrifac toonde de Eagle frontspuit. Op deze hydrostatisch
aangedreven zelfrijder met een tank van 2.700 liter passen
bomen van 27 tot 29 meter. De boomhoogte kan variëren
van 50 tot 230 cm. Standaard is vierwielbesturing. De topsnelheid is 45 km/h, de krachtbron een 93 kW (125 pk) Deutz.

Wie last had van de vele bezoekers, kon zich afreageren bij Homburg met laser schieten. Brandde er
een lampje, dan moest je op de juiste schijf schieten.
Je kon er een reis naar de Hardi-fabriek mee winnen.
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