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neutraal tot eerder negatief. Ze verwachten geen noemenswaardige
voordelen op het gebied van arbeidslast, dierenwelzijn, voedselveiligheid of
bedrijfsresultaten. Tot slot bleek uit
onze steekproef dat een kleine daling
van de prijs van het kippenvlees en een
daling van de consumentenacceptatie
tot de verwachtingen behoorden.

Enquête bevestigt
nationale statistieken
De enquête bevestigt de nationale
statistieken (figuur 1). Het proces van
industrialisering en intensivering van
de Vlaamse vleeskuikensector heeft
zich verder ontwikkeld tijdens de
laatste jaren. Dit manifesteert zich
onder andere in een toenemend aantal
vleeskippen op een afnemend aantal
bedrijven, en het nauwelijks voorkomen van extensieve houderijsystemen
(zoals bio of vrije uitloop).
De modale Vlaamse vleeskippenhouder is een man van 49 jaar, die er niet
op rekent een opvolger te hebben voor
het bedrijf. Een vijfde van het koppel
wordt uitgedund bij een leeftijd van
35 dagen. De overige kippen worden
geslacht als ze gemiddeld 42 dagen
oud zijn en 2,4 kg wegen. De typische
vleeskippenstal in Vlaanderen is
21 jaar geleden gebouwd, heeft een
automatisch gestuurde licht- en klimaatregeling, en huisvest 35.000
(veelal Ross-) kippen van gemengd
geslacht op een bedding van houtkrullen of gehakseld stro. De kans op
sterfte en euthanasie is gemiddeld
respectievelijk 3,2% en 1%, maar
varieert sterk tussen bedrijven. De
respondenten zien weinig voordelen in
een verdere schaalvergroting en zeker
niet voor wat consumentacceptatie
betreft. Dergelijke details over de
Vlaamse vleeskippenhouderij waren
voordien niet of nauwelijks beschikbaar, maar zijn wel van aanzienlijke
waarde, niet alleen voor de sector zelf,
maar ook voor het beleid, onderzoek
en voorlichting op maat. n

Nieuwe technieken
van Kuhn
Kuhn is een sterk groeiend bedrijf dat zijn marktposi
tie maar kan handhaven door steeds betrouwbare ver
nieuwingen aan te bieden. In zowat alle segmenten
zette men een flink aantal innovaties op punt. Die zul
len voor het eerst getoond worden op Agritechnica in
Hannover. – Maarten Huybrechts, landbouwconsulent Boerenbond
Kuhn werd in 1828 opgericht door Jozef
Kuhn, een smid uit de buurt van Saverne,
in de Franse Elzas. Destijds bouwde het
merk vooral dorsmachines. Later produceerde men maaiers en hooibouwmachines voor paardentractie. In 1946, vlak na
de oorlog, werd het bedrijf overgenomen
door het Zwitserse Bucher. Het hoofdbedrijf ligt nog steeds in Saverne, maar
door uitbreiding zijn ook de fabrieken van
Huard, Audureau, Blanchard en PZ in de
groep opgenomen. Elke afdeling werkt
aan kwaliteitsproducten en vernieuwende technieken. De resultaten van de
ontwikkeling werden aan de pers voorge-
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steld en worden getoond op Agritechnica
in Hannover. Het merk Kuhn wordt al
meer dan 40 jaar geïmporteerd door de
firma Packo Agri, momenteel onder
leiding van Maurice Malpas.

Overnamepolitiek leidt
tot grote omzet
Kuhn is een van de grootste Europese
constructeurs van landbouwmachines.
Daarbij hoort ook een uitgebreid gamma
ruwvoeder- en akkerbouwmachines.
Vergelijkbare merken zijn Kverneland en
Pöttinger. De omzet van de groep Kuhn
groeit gestadig. In 2005 werd het objecmechanisatie • 45
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tief voor 2015 vastgesteld op 800 miljoen
euro. Dit doel werd al in 2011 bereikt. Als
deze groei aanhoudt, zal de omzet tijdens
de laatste 20 jaar verviervoudigd zijn.
Uiteraard is de overnamepolitiek hier niet
vreemd aan (figuur 1).
Kuhn staat nog altijd het sterkst in ruwvoedermachines, hoewel de lijn akkerbouwmatige machines flink toeneemt.
Jaarlijks neemt de omzet ruwvoeder
machines met 10% toe. Maar ook de
afdelingen grondbewerking en spuitmachines winnen aan belang. Mede door de
overnamepolitiek bedraagt de gemiddelde
jaarlijkse groei 17% (figuur 2).

Nieuwigheden getoond
tijdens Agritechnica
Een merk dat wat landbouwmachines
betreft de bakens mee uitzet, moet veel
bezig zijn met onderzoek en ontwikkeling.
Hierdoor komen er oplossingen voor
bestaande knelpunten en verruiming voor
meer rendement. Kuhn zal tijdens Agritechnica nieuwigheden tonen op het vlak
van grondbewerking, spuittechniek,
voermengwagens, maaiers en harken. We
overlopen de voornaamste aanpassingen.

Kuhn staat het sterkst in
ruwvoedermachines.
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Met de Cultimer van Kuhn betreedt men de markt van de niet-aangedreven werktuigen. De
cultivator kan met beiteltanden worden gebruikt voor een diepe grondbewerking. Mits een aanpassing naar ganzenvoeten kan deze Cultimer ingezet worden voor oppervlakkige stoppelbewerking.

alternatief. De machine is dubbel inzetbaar op voorwaarde dat de scharen
worden aangepast. De Kuhn Cultimer L
wordt ingezet als stoppelwerktuig, indien
hij met ganzenvoeten is uitgerust. De
maximale werkdiepte is dan 8 cm zodat
een mooi vals zaaibed wordt gecreëerd.
Je kan deze machine ook uitrusten met
smalle beitels, waardoor de werkdiepte
tot 20 cm kan worden verruimd. De

onderdelen en varia
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toe. Ook Kuhn levert nu een speciaal
ontwikkelde fronttank van 1000 of 1500 l
(foto p. 45). De vormgeving van deze
fronttank houdt rekening met de zichtbaarheid voor de bestuurder en met de
verkeerswetgeving. De tank wordt elektrisch overgepompt naar de spuitboom
volgens een ingestelde modus. Zo kan
men zorgen dat de vloeistof pas op het
einde uit de tank gepompt wordt, zodat de
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Figuur 1 De jaaromzet van de Kuhn groep in euro over een periode van 20 jaar - Bron: Kuhn

Cultimer L Kuhn had in het verleden
weinig werktuigen voor passieve bodembewerking. De nadruk lag vooral op
rotoreggen en pennenfrezen. Vooral in de
landen met grotere percelen worden bijna
uitsluitend niet-aangedreven werktuigen
gebruikt. Kuhn wil met de Cultimer L (foto
bovenaan) ook op deze markt meespelen.
Op lichtere bodems in West-Europa is
deze tandencultivator een zeer goed
46 • mechanisatie

bewerkte bodem wordt geëgaliseerd met
een rij schijven en aangedrukt door een
walssysteem naar keuze. Met de Cultimer
kunnen rijsneldheden tot 15 km/uur
worden gehaald indien het tractievermogen aanwezig is.
Fronttank Het idee om van een gewone
tractor een zelfrijdende spuitmachine te
maken leeft al langer. Maar blijkbaar
neemt de interesse bij de constructeurs

Figuur 2 Tijdens de laatste 6 jaar is de omzet
(euro) van Kuhn verdubbeld, onder meer door
de aankoop van de merken PZ en Blanchard
- Bron: Kuhn

tank dienst blijft doen als frontgewicht.
Eventueel kan je de fronttank als zuiverwatertank inzetten, maar het is ook
mogelijk om vooraan een ander spuitproduct mee te nemen en dat enkel te gebruiken indien nodig. De tank wordt
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1 De frontmaaier van Kuhn is niet breder, maar krijgt een nieuwe ophanging. Hierdoor kan goed
gemaaid worden aan een hogere rijsnelheid. Gecombineerd met 2 vleugelmaaiers bedraagt de
werkbreedte 10 m. 2 Voor de zware 6 m brede zaaicombinatie wordt een extra dolly geleverd. Deze
afneembare dolly is een primeur voor Kuhn. Hierdoor wordt de achterasbelasting van de tractor
gereduceerd tot het wettelijk toelaatbare gewicht.

geleverd met de Altis. Deze heeft met het
Optilift-systeem als kenmerk dat de
spuitboom in opgeklapte toestand het
zwaartepunt naar voren kan leggen.
Grootpakpers In 2007 nam Kuhn de
PZ-fabriek in het Nederlandse Geldrop
over van Kverneland. Hier bouwt men
maaiers en persen. Kuhn voegde een
model toe aan de bestaande reeks grootpakpersen. Meerdere merken willen een
bigbaler op de markt brengen waarbij het
stro onder een hogere densiteit wordt
samengehouden. Men kan dat realiseren
door het kanaal sterker af te knijpen en zo
de weerstand te verhogen. Het kan ook
door de ingebrachte segmenten kleiner te
houden zodat deze vaster kunnen worden
aangedrukt. Het kan eveneens door het
aantal persslagen per minuut te vergroten. Hoe het ook gebeurt, om vaster te
persen moet de perszuiger meer druk op
het stro doorgeven. Daarbij is de gevraagde energie hoger en nadelig in brandstofverbruik. Daarom zocht Kuhn naar een
andere oplossing. In het perskanaal

handhaaft Kuhn het principe van een
tweecilinder in plaats van een eencilinder
om hetzelfde vermogen te leveren. Met
andere woorden, de zuiger wordt in het
kanaal in tweeën gesplitst: een bovenliggend en een onderliggend gedeelte. Beide
stempels worden via een driehoekige
constructie aan een drijfstang verbonden.
Zo wordt er vaster geperst door de 2
kleinere zuigers. Hierbij neemt het gevraagde vermogen nauwelijks toe, aldus
Kuhn. Wanneer het grote pak het perskanaal verlaat, zal het stro zich weer ontspannen en vergroten. Alle veerkracht van
het stro moet nu opgevangen worden door
de koorden. De 6 koorden worden daarom
met 2 knopers vastgelegd, een systeem
dat ook andere merken gebruiken. Sommige gaan zelfs naar 8 koorden per pak
om deze krachten op te vangen. Deze
hoge densiteitspakken zijn niet van toepassing voor hooi en voordroog. Ook niet
voor stro dat niet echt droog is. Daarom
zal deze pers vooral draaien in landen
met een droog landklimaat. De ervaring
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zal uitmaken of dit systeem voldoende
bedrijfszeker is. Agritechnica schenkt
Kuhn alvast een zilveren medaille voor dit
puike idee.
Maaier van 10 m Kuhn heeft de frontmaaier met een werkbreedte van 3,5 m
gecombineerd met 2 vleugelmaaiers die
samen 6,5 m bewerken (foto boven). De
frontmaaier krijgt een nieuwe ophanging
waardoor de bewegingsvrijheid van de
machine toeneemt en oneffenheden beter
kunnen worden gevolgd. De maaier werpt
het gras in een zwad dat tussen de wielen
van de tractor past. Het frame waarmee
de zijdelingse maaiers verbonden zijn, is
aanpasbaar in breedte. Hierdoor kan met
eenzelfde vleugelmaaier gemaaid worden
met een frontmaaier van 300 tot 350 cm
werkbreedte. Een ander voordeel is dat
deze breedte aanpasbaar is tijdens het
rijden. Een toepassing van deze variabele
werkbreedte zou nuttig kunnen zijn op
oneffen percelen. Met een gps-gestuurde
maaibreedte kan je voorkomen dat er op
het einde een kleine onbewerkt stuk
overblijft.
Zware dolly Kuhn heeft een ruim aanbod
van zaaimachines. Voor de zaaicombinatie
van 6 m werkbreedte heeft Kuhn een
speciale dolly ontworpen die de machine
kan dragen (foto onder). Het gaat om een
combinatie van een gedragen rotoreg met
pneumatische zaaimachine achteraan en
een gedragen zaadbak met vorenpakker
vooraan. Het gewicht achteraan gaat ruim
over de 4 ton (naargelang van de pakkerwals). Dit geeft onvermijdelijk een zeer
hoge achterasbelasting. Daarom ontwikkelde Kuhn een steunwiel om deze last op
de weg tot het wettelijke toelaatbare te
houden. Het aan- en afkoppelen van deze
dolly op het veld neemt een vijftal minuten
in beslag.
Harken De getrokken harken van Kuhn
kunnen worden voorzien van een Stabidrive. Dit slaat op de verticale as waarmee de hark aan de tractorlift is gekoppeld. Deze verticale as staat niet
loodrecht maar hellend. Hiermee loopt de
getrokken hark zeer stabiel achter de
trekker, zonder steeds haar eigen weg te
zoeken en het slingeren van de machine
wordt voorkomen. Ook de harkmolen kan
je met een speciaal mechanisme stabiliseren. Op de wendakker worden de
harkmolens opgetild en bij het terug
neerlaten op de bodem kan de machine in
een ongelukkige positie op de grond
komen. Om dit probleem op te lossen
bouwde Kuhn een stabiliserende cilinder
in de verbinding tussen harkmolen en
draagarm. n
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