het nieuws
Kioti trekker op breed spoor

kortkortkort

De Deense fabrikant ASA-Lift en het Duitse
Grimme zijn een samenwerkingsverband aangegaan. Grimme zal de fabriek van de fabrikant
van groenteoogstmachines in Denemarken
helpen uitbreiden. Daarnaast wordt het verkoopteam van ASA-Lift met personeel van
Grimme versterkt. De onderdelenvoorziening
en service van ASA-Lift machines in GrootBrittannië vindt al plaats via Grimme-dealers.
Vooralsnog houden de ASA-Lift machines hun
blauwe kleur.

Kioti is een merk dat je in de akkerbouw nog
maar weinig tegenkomt. Importeur Pols Zuidland leverde dit voorjaar een van de eerste
akkerbouw-Kioti’s af.

viercilindermotor met turbo van 67 kW (90
pk) en een 16 x 16 transmissie. Een traploos
bedienbare hendel voor het schakelen van de
rijrichting is standaard. De trekker wordt
vooral ingezet in het voorjaar. Met zijn 3.630
kg is de trekker licht. Hij staat dan op cultuurwielen die op een spoorbreedte van 2.25
meter staan. Om twee bedden uien secuur te
kunnen zaaien, is de trekker voorzien van
Trimble rtk-gps. Hiermee worden een heel
bed en twee halve bedden gezaaid. Ook is de
trekker dit voorjaar gebruikt om land klaar
te maken voor bieten, op smalle wielen.
Omdat de wielsporen worden vastgelegd,
kun je deze tevens gebruiken voor het zaaien
van de suikerbieten. Zo wordt er nooit
gezaaid in een wielspoor. Later in het seizoen
zal met de trekker ook geschoffeld worden.
De trekker kost bruto 38.880 euro. Dit is
exclusief de aanschaf van een set cultuur
wielen op de juiste spoorbreedte.

Akkerbouwbedrijf De Bruijne in OudenHoorn (ZH) schafte eerder dit jaar een Kioti
DX9010 aan. De trekker heeft een Perkins

Lemken Sirius vernieuwd
Lemken vervangt de gedragen Sirius 7 en 9
spuiten door de Sirius 8 en 10. Begin volgend
jaar zijn de nieuwe spuiten volledig leverbaar,
de eersten worden in september dit jaar
gebouwd. De Sirius 8 is de eenvoudige versie.
De Sirius 10 kan ten aanzien van de rijsnelheid
zelf de spuithoeveelheid afregelen. De Sirius 8
kan dat niet, maar is voor het overige aan te
kleden tot de 10. De nieuwe Sirius is lager doordat de slangen tussen boom en tank anders
zijn weggewerkt. De kap voor de fustenreiniger
en het bedieningspaneel, die in verticale richting omhoogbeweegt, verdwijnt. Daarvoor
komt een klapdeur in de plaats. De nieuwe
Sirius kan negen secties bedienen. De 10 kan
worden voorzien van de nieuwe SEH-boom
met breedtes tot 30 meter.

Zaaibedcombinatie van Franquet
Tot voor kort leverde het Franse Franquet zaaibedbereiders met een breedte tot 6 meter. Met
de nieuwe ‘The Big’ kun je nu ook kiezen voor
een machine met 8, 10 of 12 meter werkbreedte. De machine bestaat uit een getrokken werktuigendrager met twee aankoppelpunten voor
een Combigerm of Cultigerm zaaibedcombinatie. Om met de machine te werken is een vermogen van 235 tot 353 kW (320 tot 480 pk)
nodig, aldus Franquet. De maximale transportbreedte bedraagt 3,40 meter. De machine staat
op 560/60 R22,5 banden.
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De Kioti DX9010 staat in het voorjaar op
cultuurwielen, voor de zaaiwerkzaamheden.

De bocht maken
met een trekker op
dubbellucht is moeilijk. Bij Van Beem Agro
in Zeewolde vonden ze
daar een simpele oplossing voor.
In het voorjaar heeft Marco van Beem zijn John Deere
6920 rondom op dubbellucht staan. Wil je daarmee
een bocht door, dan moet je met de remmen
bijsturen. Om dat te voorkomen werd aan beide
kanten van de voorwielen een wielnaaf gelast. Een
precies klusje, want het wiel mag niet slingeren. Aan
de wielnaaf bevestig je het tweede wiel. Ga je dan de
bocht door, dan kan het buitenste wiel iets harder of
langzamer draaien en wringt het niet meer. Maar er is
ook een nadeel. Omdat het buitenste wiel niet meer is
aangedreven, blijft de natte grond er wel
gemakkelijker aan plakken. In de herfst is het systeem
daarom, volgens Van Beem, niet meer bruikbaar.

Door het buitenste wiel van de dubbelluchtmontage van de voorwielen niet aan te drijven,
kun je gemakkelijker bochten maken.
Heeft u ook een oplossing voor een praktisch probleem
of een andere praktische tip? Stuur dan een foto met een
beschrijving van uw vinding naar de redactie van
LandbouwMechanisatie. Dat mag per e-mail:

redactie@landbouwmechanisatie.nl, maar ook per post:
Redactie LandbouwMechanisatie, Postbus 42, 6700 AA
Wageningen. Geplaatste inzendingen belonen we met
een leuke attentie.

Knolselderij planten met een bietenrooier
Het poten van plantjes uit perspotjes is een
arbeidsintensieve klus. Robotplanters hebben
dit grotendeels vergemakkelijkt. Loonbedrijf
Lokers uit Zevenbergen bouwde een Ferrari
plantmachine aan een bietenrooier.
Als een van de eersten in Nederland ging
loonbedrijf Lokers, gespecialiseerd in de
groenteteelt, aan de slag met een gerobotiseerde plantmachine van het Italiaanse merk
Ferrari. Dit jaar werd hun getrokken zesrijige
machine vervangen door een nieuwe twaalfrijige gedragen Futura Twin plantmachine.
Speciaal voor deze machine werd een oude
Agrifac bietenrooier omgebouwd tot werktuigendrager. Daarvoor was een rigoureuze verbouwing nodig. Het complete rooigedeelte
en de bunker werden verwijderd. De cabine
draaide 180 graden en staat nu op wat eerst
de achterkant was. Omdat alles hydraulisch
is aangedreven en bestuurd, was het geen
probleem om de componenten te verschuiven. Het gedeelte waar eerst de rooibek in
hing is nu de achterkant geworden. In een
standaarddriepuntshef hangt nu de plantmachine. De hef heeft automatische diepteregeling en de aftakas wordt hydraulisch aangedreven. De motor hangt nu overdwars aan de

Foto: Niels van der Boom

In februari 2012 zijn 264 landbouw- en compacttrekkers verkocht, meldt de Federatie
Agrotechniek. Dat is 15 procent meer dan tijdens dezelfde periode in 2010. In de eerste
twee maanden werden in totaal 500 nieuwe
trekkers verkocht. Fendt verkocht in de eerste
twee maanden van 2011 108 nieuwe trekkers
en ging daarmee aan kop. John Deere volgt
met 78 trekkers. New Holland staat op een
derde plek met 50 eindverkochte trekkers. Case
IH/Steyr, Massey Ferguson, Landini en Zetor
verkochten in februari 2011 minder trekkers in
vergelijking met 2010.
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Meer trekkers verkocht in februari

Gemakkelijk de bocht door met dubbellucht
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ASA-Lift en Grimme werken samen

voorkant van de machine. Deze drijft de wielmotoren en het hydraulieksysteem aan.

brede banden en achter op dubbele
cultuurwielen.

Extra personeel

Kopeggen en planten

In het midden van de machine is een laadplatform gebouwd. Dat is nodig om voldoende planten mee te kunnen nemen voor een
werkgang. Aan beide kanten is een Sicma
hefmast gemonteerd om de pallets op de
machine te tillen. Deze zijn vanaf het platform te bedienen. Via een glijgoot schuift een
medewerker de trays naar de plantelementen. Een tweede persoon voert ze vervolgens
in. Voorheen werkte Lokers met één man op
de machine. Twee personen kunnen het nu
veel rustiger aan doen en de machine goed
bijhouden. De rooier is vierwielgestuurd,
maar stuurt tijdens het planten alleen op de
vooras. Dit gebeurt via rtk-gps van Trimble.
Lokers bouwde zelf een soort cruisecontrol
om op een heel lage snelheid constant te
kunnen rijden. Voor staat de machine op

De planter werd door Ferrari op maat
gebouwd en geleverd door importeur Nanne
Kooiman uit Andijk (NH). De twaalfrijige
machine is star en wordt voor transport over
de weg op een aparte wagen meegenomen.
Zes plantunits, ieder met hun eigen computer, planten twee rijen. Een medewerker
hoeft alleen de trays in te voeren. De machine steekt zelf de plantjes los en laat deze in
een carrousel vallen. Twee grote wielen drukken het plantje vast. De lege trays vallen op
een transportband en worden automatisch
weer opgestapeld. Met de machine is een
capaciteit van 6 tot 7 hectare per dag mogelijk, afhankelijk van het plantenaantal per
hectare. Als het systeem goed blijkt te functioneren, wil Lokers deze winter een 6 meter
brede rotorkopeg onder de machine bouwen.
Er kan dan in één werkgang zowel land
klaargemaakt als geplant worden. Ook de
kopeg wordt dan hydraulisch aangedreven.
Voor de rooier met een 270 kW (360 pk) DAFmotor is dat geen probleem. Het bouwen van
de machine kostte ongeveer 2.000 uur.

De oude Agrifac bietenrooier van loonbedrijf
Lokers kreeg een tweede leven als knolselderijplanter. De cabine is naar achteren geschoven
en de motor hangt nu voorin.
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