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Agribex 2009:
de balans is positief
Begin december stond de nieuwste landbouwtechniek op de tweejaarlijkse Agribex in Brussel. Voor boeren en
loonwerkers die een maand eerder in Hannover op de Agritechnica waren was het nieuws beperkt, maar voor
veruit de meeste bezoekers was dat niet van toepassing. Ook de exposanten waren tevreden.

V

an 1 tot en met 6 december kon je
in Brussel onder de schaduw van
het Atomium terecht voor de
nieuwste trekkers, zelfrijders en werktuigen.
Krap een maand na ’s werelds grootste landbouwtechniekbeurs in Hannover vielen er
op de Agribex weinig wereldprimeurs te
verwachten. En dat klopte. Het doet echter
geen afbreuk aan de Agribex, die honderd
jaar geleden onder de naam ‘Salon’ het
levenslicht zag. De Agribex is vooral een
gezellige Belgische beurs die voor zowel
boeren in Noord-Frankrijk als in Zuid-

Nieuwe band van Kleber
Gripker is de naam van de nieuwe 65-serie van
Kleber. Deze radiaalband is geschikt voor trekkers
van 80 tot 200 pk en in het bijzonder bestemd
voor gemengde bedrijven. De nokken zijn lager
en meer afgerond dan die van een pure akkerbouwband, om de zode en andere bodem
bedekkers niet te beschadigen. De band heeft
de voor Kleber zo kenmerkende tussennokjes
en een snelheidsindex D tot 65 km/h. De vraag
naar 65-serie banden nam volgens Kleber in de
periode van 2000 tot 2008 met 75 procent toe.
Kleber heeft onder de naam Fitker ook 70-serie
banden in het gamma en 85-serie banden onder
de naam Traker.
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Nederland prima te bereizen valt.
Publiekstrekkers waren onder andere de
NH2 waterstoftrekker van New Holland en
de middelzware Maxterra van Zetor. Onder
de noemer spannend viel onder andere de
zwarte Deutz-Fahr. De Belgische importeur
Gaspart koos voor deze limited-editionkleur
om de 75-jarige relatie met Deutz-Fahr
(voorheen Deutz) onder de aandacht te
brengen.
De 2009-editie van de Agribex trok ongeveer
130.000 bezoekers. Twee jaar geleden telde
de organisatie er nog zo’n 142.000. Dit is

Tulip schijveneg met zaaimachine
Machinefabrikant Tulip introduceerde een nieuwe
schijveneg met vier rijen schijven en een compacte zaaimachine. Deze combi heet Polymat
Compact en is vooral bestemd voor groen
bemesters. De schijveneg borduurt voort op
de bestaande lijn. De zaaimachine is voorzien
van een 400 liter grote metalen zaaibak en een
nokkenradmechanisme. De eveneens metalen
hydraulisch aangedreven blazer transporteert
het zaad naar de maximaal 2 x 8 uitlopen. De
zaaihoeveelheid kan variëren tussen 3 en 40 kg
per hectare op basis van een stappenwiel en
een elektronisch gestuurde dosering.
In standaarduitvoering kost de Polymat
Compact 6.900 euro.

een daling van 8,5 procent. Toch zijn de
organisatoren tevreden, omdat de exposanten tevreden zijn. Die kregen landbouwers
op hun stands die wensen te investeren met
het oog op de toekomst. De algehele sfeer
op deze beurs, die ook vee toont en tuin- en
parktechniek, was dan ook positief. Dat de
Agribex meer dan andere beurzen een
gezinskarakter heeft, speelt daarbij mogelijk
ook een rol. Een uitgebreid artikel over de
stemming bij de standhouders vindt u op
pagina 36. De volgende editie van Agribex
is van 6 tot 11 december 2011.

Deze Black Edition van een TTV 6.30 is een eenmalige actie van importeur Gaspart om zijn 75-jarige relatie met trekkerbouwer Deutz-Fahr kracht bij te zetten. De reacties
op deze bijzondere ‘proefballon’ waren positiever dan de importeur had verwacht. De trekker met bijpassende zilverkleurige stickers en een inox-uitlaat is gekocht door
een Belgische loonwerker.

Veenhuis Terraject Disc
Veenhuis toonde op de Agribex de nieuwe Terra
ject bouwlandbemester. Deze Terraject Disc is
voorzien van twee rijen gekartelde schijven die
met rubbers op een frame zijn gemonteerd.
Door het lage eigen gewicht is de 4,5 of 6,5
meter brede machine geschikt voor gebruik
achter een getrokken tank. De verdeler met
17 of 24 uitlopen is voorzien van slangen van
60 mm doorsnede; ze brengen de mest voor

Betere Hak schoffel
Havelaar & Zn lanceerde een verbeterd Hak
schoffelelement. De lak van het prototype was
nog maar net droog. Het element is onder andere
lichter en geschikt voor grote werkbreedten met
gps. Zo zit er nu geen speling meer op het wiel.
De veerverstelling is handmatig in drie standen.
Andere verbeteringen zijn de bevestiging via
één bout in plaats van vier, de extra montagestrip, meer bodemvrijheid, naaldlagers en de

I-Drill Pro HD zaaikouter
Machinefabrikant Kverneland introduceerde
op de Agribex de nieuwe HD zaaikouter voor
de I-Drill Pro pneumatische zaaimachine.
De kouters hebben een maximale kouterdruk
van 70 kg. Deze druk is instelbaar achterop het
kouterframe door middel van veren. Om de druk
te kunnen verdragen is de zaaischijf vergroot en
het frame van de kouter verzwaard. Dit bestaat
nu uit een hol frame in plaats van een pijp zoals

SBG terminal met meer functies
SBG lanceerde zijn nieuwe bedieningsterminal.
Die is niet alleen kleiner en dunner, maar heeft
ook nieuwe functies. De Geostar 200 is uitwisselbaar met het oude besturingssysteem van SBG.
Hij is uitgerust met Canbus en voorbereid op
isobus om zo beter met de machines te communiceren. Het beeldscherm maakt gebruik van
ledtechnologie en is daarom lichter en krasvast.
De terminal kan drie machines tegelijk aan

de schijven op de grond. De schijven werken de
mest in en bewerken tegelijktertijd intensief de
grond. Het automatische smeersysteem geeft
een meerprijs van 4.000 euro voor de versie van
6,5 meter.

smallere bouw. Het element is nu sneller te
verstellen en lichter – dat is handig voor brede
uitvoeringen.

voorheen. Achter de kouters loopt een zware
instelbare nadrukrol. In de zaaischijf loopt nog
steeds de kunstof reinigingsschijf.

sturen. Ook is het nu mogelijk om camera’s
aan te sluiten op het beeldscherm. De nieuwe
‘ram-mount’-steun zorgt ervoor dat de monitor
makkelijk in de cabine is te bevestigen. Een
compleet rtk-gps-systeem met voertuigbesturing en bedieningsterminal kost 20.000 euro.
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