deze maand

^

Nieuwe Ursus
Van Peteghem toont de Ursus 15014.
De Poolse trekker heeft een AgcoPower 6,6
liter zescilinder van 110 kW (148 pk) met SCR.
De trekker heeft inclusief powershift 40
versnellingen voor- en achteruit, vier dubbelwerkende ventielen en de hef tilt 7.000 kg.
Hij kost 70.000 euro.

Tekst en foto’s Albert van der Horst en Gertjan Zevenbergen

^

Isobus voor Tulip-kunstmeststrooier
Tulip rust de Centerliner SXi-kunstmeststrooier uit met geïntegreerde weegbok, isobus en Easytronic-elektronica. Die elektronica
past de dosering volautomatisch aan de
hand van de rijsnelheid en het gewicht in de
bak. Omdat Tulip lid is van CCI, gebruikt het
de CCI-isobus-terminal.

^

New Holland-verreiker
New Holland bouwt nu zelf zijn verreikers.
Er zijn vijf modellen. Topmodel LM9.35 tilt
maximaal 4.200 kg en heeft een maximale
hefhoogte van 9,10 meter. De machine heeft
een motorvermogen van 90 kW (121 pk) en
koppelt die motor aan een 4x3-powershifttransmissie.

^

Becker-zaaimachine
De Duitse fabrikant Becker heeft zijn
Aeromat-maiszaaimachine onder handen
genomen. Voortaan worden de elementen
aangedreven door elektromotoren. De zaadbakken (nu 55 liter) en de kunstmestbak
(nu 1.200 liter) zijn opnieuw ontworpen en
van kunststof.

^

Vierrijige Dewulf-wortelrooier
Dewulf toonde de ZKIV, een vierrijige klembandwortelrooier. De wortels worden voor
de Claas-rupsen gerooid. De machine stuurt
met één zwenkwiel. Ondanks zijn grote werkbreedte (4 rijen op 75 cm of 5 rijen op 60 cm),
blijft de totale werkbreedte onder de 3,50
meter. De capaciteit ligt op 120 ton per uur.

^

Nieuwe Germinator van Kongskilde
De getrokken Kongskilde Germinator Prozaaibedbereider is er in werkbreedtes van
5,4, 6,2 en 7,9 meter. Na een flexboard met
peddels, volgt de diepterol en vijf rijen triltanden staan bijna haaks op de grond. Zo
halen ze geen valse grond omhoog. Dan volgen een egalisatieplaat en de diepterollen.

De kruimels zijn voor Agribex
Agribex, de gezellige
mechanisatietentoonstelling
in Brussel, is een prima plek
om nog eens na te genieten
van het Agritechnicanieuws. Hier en daar zijn
ook nog een paar echte
noviteiten te vinden.

Toch leek het humeur van de beursbezoeker
leek er niet erg onder te lijden. Het was er zoals
gewoonlijk gezellig druk en volgens goed
Bourgondisch gebruik gingen rond de middag
op verschillende stands de bierpompen open
en kon het nakaarten over 2013 alvast beginnen.

Gunstig gesternte

Bovendien werd Agribex 2013 gehouden onder
een gunstig gesternte. De Belgische machine
bouwers en importeurs zullen volgens koepel
organisatie Fedagrim ‘het uitstekende jaar 2012
evenaren’. De verkopen van trekkers – die geldt
als graadmeter voor de gehele landbouw
mechanisatiesector – klom in 2012 naar het
hoogste niveau in vier jaar. De bij de koepel
organisatie aangesloten machinebouwers en
importeurs verwachten dat hun omzet in 20132014met 11 procent zal groeien.
Zoals gezegd, toonden de meeste fabrikanten
hun belangrijkste nieuws begin november al
op Agritechnica. Agribex moet het doen met de
kruimels. Maar dat waren soms heel smakelijke,
zoals de vierrijige zelfrijdende wortelrooier van
Dewulf en de nieuwe Ursus. ◀

J

e zult maar een beurs organiseren drie
weken na de belangrijkste machine
beurs van Europa, Agritechnica in
Hannover. Natuurlijk, is er het voor
deel dat alle nieuwe machines die daar werden
geïntroduceerd ook bij jouw op de beursvloer
te zien zijn. Maar tegelijkertijd is het jammer
voor de nieuwsjagers, die het nieuws op Agri
technica al hebben gezien. Zo vergaat het
Agribex in Brussel.
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