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Opzetrand voor Strautmann-voermengwagen

Dubbele grijper voor BouMatic-robot
Melkmachinefabrikant BouMatic introduceert een dubbele grijper op zijn automatische melksystemen MR-S1 en MR-D1. Die
zorgt ervoor dat de robotarm twee melkbekers
tegelijk naar de uier brengt. De bekers worden vervolgens kort na elkaar aangesloten.
De robotarm hoeft niet terug naar zijn rustpositie, wat tijd bespaart tijdens het aansluiten. BouMatic verwacht dat de grijper
naar verwachting na de zomer van 2014
standaard op de melkrobot is te vinden.
Bestaande systemen zijn aan te passen.

Strautmann herintroduceert de serie voermengwagens met één vijzel. Opzetranden van
18 of 36 centimeter zorgen dat de voermengwagen kan meegroeien met een groeiend
bedrijf. Later krijgen de wagens met twee vijzels van Strautmann dezelfde opzetranden.

Lely heeft de voergrijper van het automatische voersysteem Vector
onder handen genomen. De grijper die het voer uit de voerkeuken
haalt, hangt nu niet meer met een schaararm, maar met vier riemen
aan de railconstructie. Daarnaast heeft de laser plaatsgemaakt voor
een 3D-camera.

Om met een opzetrand het volume van de voermengwagen te kunnen vergroten,
is de vorm van zowel de rand als die van de mengkuip aangepast. De wijze waarop
dit constructief is opgelost, is gepatenteerd.
De voermengwagens van Strautmann met één vijzel zijn er met mengkuipen van
7,5 tot 16 kuub. Eind dit jaar zullen ook de Strautmann-voermengwagens met
twee vijzels volgens
het concept met
opzetranden worden
uitgerust. De grootste
wagen met twee vijzels
van Strautmann kan
32 kuub voer mengen.
Alle wagens, en opzet
randen, hebben stan
daard de overloopring.

De opzetrand moet het volume van de voermengwagen vergroten.

Die 3D-camera scant de breedte, diepte en hoogte van de pakken
in de voerkeuken. Dat maakt de grijper volgens Lely preciezer.
Bovendien zou de grijper de vloer nu beter kunnen volgen, waar
door de hoeveelheid restvoer afneemt.
De riemen, waarin de voergrijper hangt, werken zonder hydrauliek
en zorgen dat de grijper zijn positie aanpast aan de vorm van het
kuilvoerblok. De riemen bestaan uit hetzelfde materiaal als auto
gordels.
Bovendien heeft de grijper een nieuwe vorm waardoor die dichter
bij de randen van de voerkeuken kan komen. Lely claimt dat de
ruimte nu 12 procent effectiever kan worden benut.
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Onderhoudsvrije Klesan-vacuümpomp
De Nederlandse melkmachineleverancier
Klesan kan zijn swingovermelkstallen nu
ook uitrusten met vacuümpompen die geen
verbruiksmering meer nodig hebben. Daar
door is olie bijvullen verleden tijd. De nieuwe
vacuümpomp van Klesan is uitgevoerd met
twee drievoudige lobben die het vacuüm
creëren. De tandwielen van de pomp draaien
in een oliebad.

Lely past grijper van Vector-voerrobot aan

Door de grijper van het Vector-voersysteem niet
meer aan een schaararm maar aan riemen te
hangen, zou de grijper flexibeler zijn. De aan
gepast bek kan het voer ook langs de randen
weghalen.

Renova als graslandvernieuwer

Twee tepelbekers aansluiten
Dairy Solutions introduceert de EzyCups,
een product uit Nieuw-Zeeland om twee
melkbekers in één handeling aan te sluiten.
De EzyCup is een rubber hulpstuk dat twee
tepelvoeringen, net onder de beker, verbindt.
Dairy Solutions claimt minder belasting
voor de melker en beter uitmelken.
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Mis het nieuws niet

Iseki TJA 8100 met potentie voor de landbouw
De Nederlandse importeur van het Japanse
Iseki, Van der Haeghe in Geldermalsen, toonde eind oktober de Iseki TJA, een compacte
trekker die concurreert met bijvoorbeeld de
Farmall A van Case IH. Veehouderij Techniek
maakte een proefrit. De highlow en omkeer
inrichting werken aangenaam.

met veiligheidsbeugel krijgen en deze heeft
geen highlow. De 3,3 liter driecilinder is
van Agcopower. Zowel de 8080 als 8100
heeft commonrail, de 8100 heeft ook een
EGR-systeem en een DOC om aan de Stage
3b-eisen te voldoen. De maximumsnelheid
ligt rond 40 km/h.

De Iseki TJA 8100 biedt een goed onder
komen met een prima zicht. De bediening
wijst zichzelf. De omkeerinrichting, links
onder het stuur, werkt aangenaam, zowel
bij hoge en lage snelheden. De highlow is
met opschakelen ietwat agressief, maar
schakelt prettig terug. Met de pook is het
wat zoeken in de zesbak. De lage versnel
lingen zitten namelijk onder de hoge ver
snellingen. Voordat je elke versnelling in
één beweging hebt gevonden, moet je
langerdan een halfuur gereden hebben.
Een zitting voor een bijrijder is er niet, een
kleine koelbox kun je wel kwijt. De TJA is
er als 8100 met 75 kW (102 pk) en als 8080
met 60 kW (81,6 pk). De laatste kun je ook

Super Full Turn
Met de Super Full Turn draait het buitenste
voorwiel in een bocht sneller dan het binnen
ste als de vierwielaandrijving is ingeschakeld.
Met een draaiknop stel je de functie in. Die
knop heeft nog drie functies, naast 2WD en
4WD, 2WD Turn. In die laatste stand schakelt
de vierwielaandrijving uit als je het stuur
beweegt.
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Joskin komt met de Renova die in drie
fasen het beweide grasland weer als nieuw
moet maken. De eerste fase bestaat uit
schaven die mestvlaaien, molshopen en
oneffenheden uitvlakken. Een rechtopstaand blad over de breedte van de machine
maakt dat werk af. In de derde fase gaan
de in twee rijen geplaatste triltanden door
de zode. De Renova is er in varianten van
2,4, 4, 5 en 6 meter.
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Naast een vakblad brengt Veehouderij
Techniek meer. Natuurlijk is er de website
www.veehouderijtechniek.nl waar het laatste
nieuws en filmpjes over techniek in de melkveehouderij zijn te vinden. Als u echt altijd
op de hoogte wilt zijn van de laatste ontwikkelingen, schrijf u dan in voor de
Veehouderij Techniek nieuwsbrief. Deze
update die u per e-mail ontvangt, verschijnt
elke maand. Inschrijven is eenvoudig: ga
naar de website van Veehouderij Techniek
en vul het formulier in dat op de homepage
is te vinden. Onder degenen die zich nog dit
jaar aanmelden, verloten we een paar
warme Veehouderij Techniek-mutsen en een
miniatuurmodel van de Fendt 936 met Kuhnfrontmaaier.

Voor het eerst komt er een Iseki op de Neder
landse markt die kans maakt in de melkvee
houderij. Naast de 8100 met 75 kW (102 pk)
is er de TJA 8080 met 60 kW (81,6 pk).
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