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Bandenfabrikant Goodyear verkoopt naar
verwachting nog tot het einde van 2014
landbouwbanden in Europa. De directie van
Goodyear gaf eind januari aan de fabriek van
landbouwbanden in het Franse Amiens zo snel
mogelijk te willen sluiten of verkopen. Het
Amerikaanse Titan, de belangrijkste gegadigde
voor de overname, zag vorige maand af van de
koop van de fabriek. Volgens Titan-topman
Maurice Taylor zou de productiviteit van de
werknemers in de Franse vestiging te laag zijn.
Wanneer de fabriek sluit is nog onduidelijk.

Positivisme in akkerbouw groeit

Aspergespuitboom voor zelfrijdende Agrifac Condor

Akkerbouwers zien de toekomst positiever
tegemoet dan voorgaande jaren. 21,1 procent
van de akkerbouwers heeft uitbreidings- of
opvolgingsplannen. Het aantal ‘stoppers’ blijft
constant op 7,8 procent

Machinefabrikant Agrifac in Steenwijk heeft
voor de zelfrijdende Condor een aanpassing
op spuitboom ontwikkeld waardoor het gewas
aan de zij- en onderkant bespoten kan worden.
Een eerste Condor met de een VertiPlus-spuitboom is inmiddels verkocht aan een Duitse
aspergeteler met 200 hectare asperges.

voert. De toekomstplannen zijn volgens het
bureau een goede graadmeter voor de stem
ming in de sector.
Van 2006 tot en met 2009 schommelde het
aantal akkerbouwbedrijven met uitbreidingsof overnameplannen rond de 17 procent.
In 2010 en 2011 nam het percentage toe tot
20 procent en vorig jaar dus zelfs tot 21,1
procent. Het aantal bedrijven dat overweegt
de activiteiten te staken, komt uit op 7,8 pro
cent. Dat aandeel is net zo hoog als in 2011.

Dat blijkt uit onderzoek dat het marktonder
zoek AgriDirect al sinds 2006 jaarlijks uit

Schone lucht in cabine Challenger

Veehouders
Hoewel de akkerbouwcijfers over 2012 dus
meer positivisme uitstralen dan die van 2011,
ligt het aandeel (melk)veehouders met uit
breidings- of overnameplannen veel hoger.
Bijna een derde van de melkveehouders zegt
plannen te hebben in die richting, 30 procent
van de bedrijven met varkens of pluimvee
heeft overname- of uitbreidingsplannen.
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De vernieuwde cabine van Challengers zelfrijdende veldspuit, de Rogator 600B, voldoet aan
de categorie 4-eisen voor luchtkwaliteit. Om
aan die categorie te voldoen, moet de lucht in
de cabine in hoge mate vrij zijn van stof, dampen en in gas gebonden stofdeeltjes en vloeistofdeeltjes. Challenger zegt op het moment
de enige fabrikant van zelfrijdende spuiten te
zijn met een cabine die voldoet aan de categorie 4-eisen.

Akkerbouwers waren in 2012 positiever over de
toekomst dan in eerdere jaren.

Asperges groeien op een hoge rug. Nadat het
oogstseizoen erop zit, groeien de planten uit
tot een hoogte van 1,60 meter. Gedurende
die rustperiode moet het gewas regelmatig
worden bespoten. Daarbij is het van belang
dat de planten ook aan de zijkant door de
spuitvloeistof worden geraakt.

Kunststof strips
Speciaal daarvoor heeft Agrifac VertiPlus
ontwikkeld. Dit zijn kunststof strips (Agrifac
noemt ze aspergestangen) die aan de stan
daard J-boom die tussen elke rug worden

gehangen. Op die 1,20 meter lange strips
heeft de fabrikant vier dubbele spuitdoppen
gemonteerd die de spuitvloeistof via de zij
kant het gewas in spuiten. De normale spuit
doppen aan de spuitboom, worden tijdens de
aspergebespuitingen niet gebruikt. De asperge
stangen kunnen bij transport pneumatisch
vanuit de cabine horizontaal onder de spuit
boom worden gevouwen. Het geheel is
demontabel.

Foto: Leverancier

Goodyear-banden tot eind 2014

Topeinden
Agrifac heeft inmiddels een eerste machine
verkocht aan een Duitse teler met 200 hectare
asperges. Deze spuit heeft een spuitboom van
30 meter besteld voor onder meer bespuitingen
in aardappelen.
In de asperges vouwt de teler de topeinden
van de spuitbomen niet uit, zodat er een
spuitbreedte van 24 meter overblijft. En op
die 24 meter hangt om de 2 meter een asperge

Op de kunststof strips zijn vier dubbele spuitdoppen gemonteerd die de spuitvloeistof in
achterwaarts in het gewas spuiten.

stang. Maar volgens Agrifac is het mogelijk
om bij smallere rugafstanden de asperge
stangen dichter op elkaar te zetten.

Eerste Cummins-motor uit China

Kverneland A-drill
Om tijdens de stoppelbewerking direct te zaaien, levert Kverneland de A-drill. Die monteer je
op een CLC- of CTC-cultivator of op de Qualidiscschijveneg. De A-drill is er in een variant van
200 liter en 500 liter. De eerste heeft een kunststof tank, de tweede een stalen. Voor grote
zaadhoeveelheden per hectare, hoge rijsnel
heden en grote werkbreedtes raadt Kverneland
de hydraulische ventilator aan. Elektrisch is
voor de gedragen machines optioneel.
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Buitenland streng op Nederlands landbouwverkeer
Landbouwmotorvoertuigen en hun bestuurders, die de grens over gaan, moeten voldoen
aan de regels die in dat land gelden. Dat geldt
zowel voor het (trekker)rijbewijs als het
kenteken.

Daarnaast moeten trekkerchauffeurs die
de grens over gaan in het bezit zijn van een
geldigrijbewijs. Sinds 19 januari 2013 is
de Europese rijbewijsrichtlijn van kracht.
Duitsland voldoet al aan die eisen. Zo kent
het land twee categorieën trekkerrijbewij
zen: het L- en het T-rijbewijs. De maximun
snelheid van de trekker of zelfrijder bepaalt
welke rijbewijs de bestuurder moet hebben.
Het L-rijbewijs is noodzakelijk voor bestuur
der van landbouwtrekkers die niet sneller
kunnen rijden dan 40 km/h en voor combi
naties van trekkers en aanhangers, die niet
sneller rijden dan 25 km/h. Ook bestuurders
van zelfrijdende werktuigen en transport
werktuigen die niet sneller kunnen rijden
dan 25 km/h kunnen in Duitsland de weg op
met het L-rijbewijs.

Trekkers, zelfrijders en zware werktuigen die
over de grens werken moeten voorzien zijn
van een GV-kenteken. Aan de hand van dat
kenteken kan de buitenlandse politie gemak
kelijk vaststellen wie tijdens een controle
een overtreding begaat.

Voertuigverplichting
Aan het GV-kenteken zijn in Nederland geen
voertuigverplichtingen gekoppeld. Die eis
geldt wel in Duitsland: trekkers en andere
voertuigen, waaronder ook aanhangers, moe
ten daar regelmatig worden gekeurd. Neder
landse landbouwvoertuigen die in Duitsland
rondrijden, moeten technisch in goede staat
zijn. “Blijkt dat bij een controle niet het
geval, dan mag je er in Duitsland niet mee
doorrijden”, meldt Stefan van Ackeren van
de politie in Kleve. Lukt het niet om die
gebreken ter plaatse te verhelpen, dan moet
het voertuig worden opgeladen of worden
versleept naar Nederlands grondgebied.

zelfrijdende werktuigen en voermengwagens
met een maximumsnelheid van 40 km/h.
Overigens mogen Duitse 16 tot 18-jarige
trekkerchauffeurs met een T-rijbewijs nooit
sneller rijden dan 40 km/h.

Vergelijkbaar
Het Duitse T-rijbewijs is vergelijkbaar met
het Nederlandse CE-rijbewijs, het groot rij
bewijs. Aangezien de in Nederland verkochte
landbouwtrekkers bijna allemaal sneller
rijdendan 40 km/h, moet een Nederlandse
chauffeur op zo’n trekker de Duitse wegen
beschikken over een CE-rijbewijs. Heeft hij
dat niet, dan is hij in overtreding en riskeert
hij een proces-verbaal en mag hij niet verder
rijden.

Maximumsnelheid
Het T-rijbewijs is er voor bestuurders van
trekkers die maximaal 60 km/h rijden en
Foto: Leverancier

In een joint venture met LiuGong heeft motorenfabrikant Cummins een 200.000 vierkante
meter grote motorenfabriek gebouwd.
Onlangs heeft de fabrikant de eerste motor in
elkaar gezet: een 162 kW (220 pk) zware L9.3
diesel die is ontwikkeld voor bouwmachines
zoals wielladers. LiuGong zal de motor zelf
gaan gebruiken. Andere partijen kunnen de
motor inkopen. Cummins verwacht in de
fabriek op jaarbasis 50.000 motoren te bouwen
in de nieuwe fabriek in het Zuid-Chinese
Guanxi.

Trekkerchauffeurs die in Duitsland de weg
opgaan met een trekker met een hogere
maximumsnelheid dan 40 km/h, moeten over
een groot rijbewijs beschikken.

LandbouwMechanisatie april 2013

9

