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Polagra
30 januari – 2 februari
Agrarische vakbeurs
Poznan International Fair, Poznan,
Polen
www.mtp.pl

Fieragricola
6 – 9 februari 2014
Landbouwtechniekshow
Veronafiere, Verona, Italië
www.fieragricola.it

World Ag Expo
11 – 13 februari 2014
Sectorbrede landbouw

World Ag Expo
11 – 13 februari 2014

tentoonstelling
International Agri-Center,
Tulare, VS
www.worldagexpo.com

Canada
www.masterpromotions.ca

Salon de l’agriculture

Potato Technology Expo
21 en 22 februari 2014
Vakbeurs voor de aardappelteelt
Eastlink Centre, Charlottetown,

22 februari – 2 maart 2014
Internationale landbouwbeurs
Porte de Versailles, Parijs,
Frankrijk
www.salon-agriculture.com

Jaarlijks wordt in Talure, in Californië (VS), World Ag Expo
gehouden. De outdoor-beurs wordt gehouden op de Fario
Family Farm en beslaat 26.000.000 square feed, bijna 242 hectare. Sinds vorig jaar is een deel van de beursvloer onder dak.
Meer dan 1.400 bedrijven trekken in februari naar Talure om hun diensten of producten te promoten. Grote fabrikanten als Case IH en
Kubota ontbreken uiteraard niet. De beurs is sectorbreed, maar
behoorlijk geënt op de melkveehouderij en de teelt van (citrus)vruchten.
Internationale bezoekers kunnen voor 30 dollar 3 dagen het beurs
terrein op. Nationale bezoekers betalen 15 dollar per dag. Daarnaast
houdt de organisatie zogeheten ‘ag tours’. Elke dag is er de mogelijkheid bedrijven te zoeken, zoals wijnmakers en melkveebedrijven.
De tours duren vier à vijf uur. Deelname kost enkele tientjes.

Prijzen te winnen
De organisatie reikt prijzen uit aan de tien meest opvallende nieuwe
producten. Eén van de prijswinnaars is de Bin Bot van Mackrobotics, een
soort schranklader met afstandsbediening om het laatste graan uit silo’s te
halen. Volgens de fabrikant kwamen in 2010 26 mensen om het leven
doordat vallend graan ze verzwolg tijdens het leegmaken van de graansilo.
Foto World Ag Expo

Ingezonden
Strokenteelt sinds 1996

Foto Henk Pol

Henk Pol uit Uffelte begon al in 1996 met de
ontwikkeling van een strokenfrees voor de
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teelt van mais op minder draagkrachtige
Nederlandse percelen, schrijft hij naar aanleiding van het artikel over de strokenteelt in het
januarinummer. ‘Niet alleen de draagkracht
van de grond en de beginontwikkeling van het
gewas verbeterden, ook de nutriëntenbenutting door het toedienen van drijfmest in de rij.
Door het frezen van de stroken met de overtopfrees krijgt de bodem veel volume, waardoor
hij sneller opwarmt. Onderzoeksprojecten
bevestigden mijn ervaringen: behoud van
vocht op droogtegevoelige gronden, een
groteredraagkracht, een betere bodem
structuur en meer bodemleven.’

Toegevoegde waarde
‘Gefeliciteerd met de veranderingen die de

redactie in LandbouwMechanisatie heeft doorgevoerd’, schrijft Kees Roovers uit Hoeven. ‘In
het digitale tijdperk is het knap om waarde toe
te voegen door de verbinding tussen papier
en website te verbeteren. Een paar opmerkingen: op pagina 11 een mooie opzet voor een
artikel over een productielijn van cabines.
Voor de jongere lezers moet de redactie
‘50 jaar geleden’ er zeker in houden. Ook de
andere artikelen zijn de moeite waard.’

LMB-onderzoek
‘Het artikel over onderzoek onder klanten van
landbouwmechanisatiebedrijven (LMB’s) bevat
een fout’, schrijft Fokko Buining uit Kropswolde. ‘Ulrum ligt in Groningen en Geesbrug
behoort tot de gemeente Coevorden.’
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NVTL-studiedag
11 maart 2013
Studiedag van Nederlandse Vereniging voor Landbouwtechniek
Programma volgt
www.nvtl.info

Farm & Ranch Show
27 – 29 maart 2014

Vraagbaak
Wat betekent
de omschrijving
15 Cyc. op een
band?

Beurs voor bedrijf en vrije tijd van
Canadese agrariërs.
Northlands, Edmonton, Alberta,
Canada
www.farmandranchshow.com

techniekbeurs
Brno Exhibition Center, Brno,
Tsjechië
www.bvv.cz

Tech Agro

27 – 30 mei 2014
Beurs voor banden en wielen
Messe Essen, Essen, Duitsland

10 en 11 juni 2014
Vakbeurs voor agraische
productie
Israel Fairs & Exhibition Center,
Tel Aviv, Israël
www.mashovgroup.net

ker op aardappel- of bietenrooier
leeg. Achter 40 km/h vind je het
draagvermogen van de band bij
die snelheid.
15 Cyc. geeft het maximale
draagvermogen van de band bij
wisselende belastingen, zoals tijdens het rooien het geval is. 15
verwijst naar de maximale rijsnelheid van 15 km/h bij die hogere
belasting. Tijdens het dorsen of
rooien neemt het totale gewicht

immers geleidelijk toe en worden
de banden steeds zwaarder
belast. Is de graantank of bunker
helemaal vol, dan mag met die
snelheid hooguit een afstand van
1.000 à 1.500 meter worden afgelegd. Bij grotere afstanden loopt
de temperatuur van de banden
te veel op en ontstaat risico op
schade. Na het lossen koelen
de banden weer af en begint de
volgende cyclus.

30 maart – 3 april 2014
Internationale landbouw

“In een brochure trof ik bij
een aantal brede banden het
draagvermogen bij ‘15 Cyc.’
aan. Wat betekent dat?”
De waarde 15 Cyc. heeft betrekking op het gebruik van deze
banden onder maaidorsers of zelfrijdende machines. Cyc. staat voor
Cyclic Field Operations. Tijdens
de rit naar het perceel is de graantank op de maaidorser of de bun-

Bandenmaat

800/65R32 CFO
800/70R38 CFO 	

Agro Mashov

Snelheid	Draagvermogen in kg per band bij een spanning van
km/h
1,2 bar
1,4 bar
1,6 bar
1,8 bar
15 Cyc.
8.450
9.420
10.385
10.790
40
5.450
6.075
6.700
6.960
15 Cyc.
8.215
8.990
9.765
10.230
40 	
5.300
5.800
6.300
6.600
15 Cyc.
9.765
10.880
12.000
12.490
40
6.300
7.025
7.750
8.060

2,0 bar
11.200
7.225
10.695
6.900
12.975
8.375

Gegevens volgens opgaaf bij Michelin CerexBib IF-banden.

Goede fotografie
‘De nieuwe LandbouwMechanisatie viel vandaag in de bus. Compliment aan jullie team’,
schrijft Cor Graveland uit Nootdorp ‘Wat ik
wilde lezen in deze uitgave, heb ik in één keer
uitgelezen. Een rij boeiende verhalen en goede
fotografie! Even aanstippen: de elektrisch aangedreven Grimme-rooier, AdBlue behandelen,
telen op stroken, 50 jaar geleden, koeling van
aardappelen, het bandgeheim, de luchtrups
(ik ben benieuwd of het werkt bij grote wielen),
de pientere bak, wegen met rekstroken, de
‘breedspoortrekker, mooi verhaal over de
kieper-afschuiver, de Australische schijveneg,
afgestemd op de situatie daar (het vasthouden
van vocht) ... wow. Dit smaakt naar meer in het
jubileumjaar. De e-mails met korte filmpjes die
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www.reifen-messe.de

Draagvermogen van de band
680/85R32 CFO

Ook een vraag? Stuur hem naar
LandbouwMechanisatie,
Postbus 42, 6700 AA Wageningen.
Mailen kan ook:
redactie@landbouwmechanisatie.nl

Reifen

opvallend is dat 47 procent van de ongelukken
gebeurt als de chauffeur achterwaarts de cabine
verlaat’, schrijft ing. Piet R. Briggeman, TO&T,
Ede. ‘53 procent van de ongelukken gebeurt
dus als de chauffeur voorwaarts – met zijn rug
naar de trekker – uitstapt. Voor mij is het zo
klaar als een klontje dat het achterwaarts uitstappen veiliger is. Bij het achterwaarts uitstappen (zie foto) wijzen de tenen naar de
trekker en heeft de voorvoet meer contact
oppervlak met de traptrede.’

we als abonnee soms krijgen kan ik trouwens
ook waarderen.’

Oppassen met afstappen
‘In het artikel met de kop ‘Oppassen met
afstappen’ in het januarinummer staat dat het

Foto Briggeman

agenda

Naschrift redactie:
U heeft gelijk. Het is veiliger om met de buik
naar de trekker uit te stappen. Het artikel was
daar niet duidelijk over.
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