| beurs

Leuk nieuws

Concept Hardenberg werkt
De beurs in Hardenberg trok eind vorige maand bijna 37.000 bezoekers.
Er was dan ook nog genoeg leuk nieuws te zien.
Tekst en foto’s: Wilbert Beerling

O

p de Rundvee- en Mechanisatievakdagen, eind oktober in
Hardenberg, kon menig melkveehouder zijn hart ophalen. Standhouders kijken tevreden terug op de beurs. Zij hebben
veel contacten kunnen leggen die vaak ook
nog een vervolg krijgen. Hardenberg is de
beurs voor melkveehouders met investeringplannen, groot of klein. Van trekkers
en melktanks tot tepelvoeringen en bouwbedrijven, het was er allemaal. Dat betekent
overigens niet dat iedere beursbezoeker
ook investeringplannen heeft. Gadgets zoals

pennen en emmers zijn ook erg gewild. En
de lange rijen achter de hamburgerkraam
geven aan dat het all-in concept van Van
der Most nog altijd aanspreekt.

De trekkers en andere machines waren tijdens deze aflevering terug van weggeweest.
In 2012 bleef het meeste grote materiaal
nog thuis. Nu waren bijvoorbeeld Fendt,
Claas en Case IH weer van de partij. Wat
kleinere spelers zoals verreikerbouwer
Dieci en trekkerfabrikant Zetor pakten ook

uit. Want als het nieuws dat het Zetorimporteurschap van Slootsmid is overgegaan naar Pols Zuidland nog niet bij iedereen was doorgedrongen, dan is dat nu wel
het geval. De noordelijke Zetor-dealers, met
Pols als achterwacht, pakten uit met een
niet te missen stand boordevol Zetortrekkers.
Groot trekker- en werktuigennieuws hoef je
op deze beurs niet te verwachten, maar
voor Veehouderij Techniek is Hardenberg
wel de plek waar veel kleine, maar leuke
noviteiten worden getoond.

Agricool-voorkoeler

Dag en nacht

Veiligheidsvoerhek

Kuilwandklem

Care-for-Cows-brush

Gemengd voeren met verreiker

ReHeat, het bedrijf van Johannes Hut, levert deze
voorkoeler. Door een dubbele spiraalvormige buis
lopen melk en water in tegengestelde richting,
daardoor is het temperatuurverschil het kleinst
en de warmtewisseling het efficiëntst. Voordeel
van deze vorm is, volgens Hut dat er geen vuil
in kan blijven hangen tijdens het spoelen. Om
een groter contactoppervlak te creëren, loopt
de melk door drie buisjes. Deze warmtewisselaar kost 1.500 euro en heeft een capaciteit tot
1.000 liter melk per uur.

Stalverlichtingsspecialist Hagro introduceert
geïntegreerde rode nachtverlichting in zijn ledlampen. Naast de elementen met witte leds,
komt dan een optioneel element met rode leds.
Koeien ervaren rood licht niet als licht. De mens
ziet rood licht wel, waardoor je de weg zelf wel
kunt vinden in de stal. Met een schakelkast
kies je tussen de dag- en nachtverlichting. Het
element met rode leds kan ingebouwd worden
in de Hagro-ledlampen met een lichtbundel van
zowel 20 als 25 meter breed.

DSD-stalinrichting uit Dokkum toonde in
Hardenberg een nieuw veiligheidsvoerhek dat
zowel boven als onder een grote kopopening
heeft. Alle vergrendelingen en hendels zijn uitwendig gemonteerd wat dit veiligheidsvoerhek
tot een relatief eenvoudige uitvoering maakt.
Het voerhek staat op ‘vrij’ of ‘vergrendelen’ en
kan koeien individueel loslaten. In plaats van
een veer, dwingt een soort rubberbuisje de
beweegbare buis in verticale stand.

Op de stand van Bosch Beton liet AgriCare de
kuilwandklem zien. Met de kuilwandklem leg je
plastic vast aan de silowand bij het inkuilen. Zo
voorkom je dat de wind voor dubbel werk zorgt.
Na het inkuilen trek je de klemmen van de kuilwand. Ook bij het uitkuilen kun je de klem
gebruiken om plastic vast te leggen. AgriCare is
voortgekomen uit een studentenonderneming.
10 kuilwandklemmen kosten 370 euro. Voor
elke 10 tot 12 meter silowand heb je er volgens
het bedrijf één nodig.

Met vier riemen bevestig je dit matje aan een
stalhek. Vervolgens is het de bedoeling dat de
koeien zich erop uitleven. De Zweedse ontwerper Andreij Nylander en het eveneens Zweedse
Svea wonnen in 2011 een prijs voor het design.
Svea is een voormalig DeLaval-leverancier die
nu met Europe Dairy Systems gaat proberen
zelf een plek op de Europese markt te veroveren. De Care-for-Cows-brush was op de beurs
voor 120 euro in de aanbieding, maar kost
normaal155 euro.

Bij deze Bavo Heavy prijkte het bordje demo.
Aan slijtage van het slijtmes en van de lak op
diverse plekken is te zien dat hij ook als zodanig is gebruikt. Het is in feite een enorme kuilhapper voor de verreiker of shovel met twee
verticale mengvijzels en een losdeur links en
rechts. Zo maak je dus een gemengd rantsoen
met alleen een shovel of verreiker. De Bavovoermengbak is een product van Bangma
Machinebouw uit Voorthuizen bij Barneveld.
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Het grote spul

Inschuifbaar hek voor groepsiglo
Bij Van Spijker uit Vinkenbuurt was deze groepsiglo te vinden met inschuifbaar hek. Van Spijker laat het hek zelf construeren. Het schuift als een
soort lade om de iglo heen waardoor je de iglo plus het hek samen kunt oppakken. De iglo’s worden door het Canadese Agri-Plastics gemaakt.
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