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agenda
Praktijkdag
precisielandbouw
2 juli 2014
Praktijkdag over precisie
landbouw in open teelten
Aeres praktijkcentrum, Dronten
www.dlvplant.nl

Akkerbouwdag
Oostwaardhoeve
10 juli 2014
Akkerbouwinnovatieavond met
fabrikanten, handelsbedrijven en
zaadbedrijven
Proeftuin Zwaagdijk-Oost
www.proeftuinzwaagdijk.nl

Libramont

Buitenbeurs voor de
aardappelsector
Westmaas
www.aardappeldemodag.nl

25 tot en met 28 juli 2014
Openlucht land-, bos- en
tuinbouwvakbeurs
Libramont (België)
www.foiredelibramont.be

Innov Agri
Franse landbouwbuitenbeurs
2 tot en met 4 september 2014
Outarville (Frankrijk)
www.innovagri.com

Farm Progress Show
26 tot en met 28 augustus
Grootste landbouwbuitenbeurs in
de Verenigde Staten

Aardappeldemodag
20 augustus 2014

Libramont

Boone, Iowa (Verenigde Staten)
www.farmprogressshow.com

Demonstratiebeurs voor de
aardappelsector
Bockerode (Duitsland)
3 en 4 september 2014
www.potatoeurope.com

Agrotechniek Holland

10 tot en met 13 september
Biddinghuizen
www.agrotechniekholland.nl

Dobieszów (Polen)
www.beeteurope2014.com

Beat Europe
Europese bietenoogstdemonstratie
2 oktober 2014

Landbouwvakbeurs
12 tot en met 16 november
Bologna (Italië)
www.eima.it

indicatie voor de sterkte van het
karkas en daarmee voor de maximale bandenspanning.
Oorspronkelijk waren die koordlagen van natuurlijke vezels. Toen
er ook andere materialen verwerkt
werden, kwam de PlyRating als
aanduiding. PR 12 gaf aan dat de
sterkte van het karkas overeenkwam met 12 natuurlijke koordlagen. De sterren maakten dat
systeem eenvoudiger, al was op
diagonale banden het PR-getal
nog vaak te vinden. Op radiaalbanden maakten de sterren plaats
voor de loadindex en de speedindex. Die zijn op de flank van een
band altijd aan elkaar gekoppeld,

bijvoorbeeld 178 A8. De Load
index 178 staat voor een maximale
last van 7.500 kg; dat kunt u
opzoeken in de tabel die bij de
band hoort. A8 staat voor een
maximumsnelheid van 40 km/h.
Staat er bijvoorbeeld 156 A6, dan
is dat maximaal 4 ton belasting bij
een snelheid tot 30 km/h. En dat
dan steeds weer bij die spanning
van 1,6 bar. In dat opzicht is de
ster nog steeds aanwezig. Bij een
hogere spanning mogen belasting
en/of snelheid hoger zijn en bij
een lagere spanning moeten ze
lager zijn. Daarvoor hoor je nog
steeds de bandentabel te raadplegen.

Eima

Landbouwbuitenbeurs

Vraagbaak

De Beurs van Libramont staat bekend om zijn gemoedelijke
sfeer. Je kunt er met een gerust hart met gehele gezin naartoe.
Je vindt er behalve nieuwste landbouwmachines ook historische
werktuigen, vee een springruiterwedstrijd en vertier voor jong
en oud en rond het middaguur gaan de bierpompen open.

25 tot en met 28 juli

Potato Europe 2014

De jaarlijkse Beurs voor landbouw, bosbouw en agrovoeding van
Libramont in Wallonië (België) is een tentoonstelling op een 30 hectare
groot terrein in buitenlucht die elk jaar meer dan 200.000 bezoekers en
650 exposanten trekt.

De informatie is
onvolledig

Dummies
De tachtigste editie van de beurs draagt het thema: het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor Dummies. Het doel is om in een
voudige bewoordingen en op een ludieke en didactische manier uit te
leggen wat het gemeenschappelijke landbouwbeleid nu eigenlijk
behelst.
Eendaagse kaarten kosten in de voorverkoop 9 euro, aan de kassa
betaal je 13 euro. Er zijn ook vierdaagse kaarten te koop à 30 euro per
stuk. Voor studenten en senioren gelden lagere entreeprijzen en kinderen
onder de 6 jaar kunnen gratis naar binnen. De beurs is dagelijks open
van 9.00 tot 18.30 uur.

‘Waar zijn de sterren op de
wangen van de landbouw
banden gebleven?’
De sterren verdwenen rond de
millenniumwisseling van de flank
van de banden. Eén ster stond
voor een maximale spanning van
1,6 bar waarmee met die band
gewerkt en gereden mocht worden. Twee sterren stonden voor
2,4 bar en drie sterren voor
3,2 bar als maximale spanning.
De ster was de opvolger van de
aanduidingen Ply en PlyRating
(PR). 6 Ply gaf aan dat de band zes
koordlagen had en dat was een

Foto Henk Beunk

DEZE MAAND

Ingezonden

Bandenwissel
merken landbouwbanden op de Europese
markt gebracht door fabrikanten/leveranciers
die geen lid zijn van deze koepelorganisatie.
Deze merken zijn niet in het overzicht terug
te vinden en de werkelijke afzet van landbouwbanden per land ligt dus aanzienlijk
hoger.

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

Bandenfabrikanten zetten binnen de Europese Unie (EU) de
meeste landbouwbanden af in Polen: 295.000 stuks in 2013.
Het is het tweede jaar op rij dat Polen de lijst van Etrma
(Europese koepelorganisatie van bandenfabrikanten) aanvoert.
Dat Polen zo’n belangrijke speler is op de vervangingsmarkt
voor landbouwbanden, is opmerkelijk. Weliswaar is het Poolse
landbouwareaal met 14,3 miljoen hectare aanzienlijk, er zijn in
de EU vier landen met een (veel) groter landbouwareaal.
Blijkbaar vergt de landbouw in landen als Frankrijk en Spanje
niet zoveel van de banden als in Polen.

Landbouwbanden EU
Aantal banden (2013)
Landbouwareaal
(x miljoen hectare)

Groot-Brittannië
80.000

15,9

Nederland
1,9
23.000

Frankrijk
27,1
250.000

Polen
Duitsland

295.000

250.000

Tsjechië

16,7

85.000

Oostenrijk

14,4
3,5

Illustratie AgriMedia

Bandenwissel
In het artikel Bandenwissel in het meinummer
van LandbouwMechanisatie staat een overzicht van de hoeveelheid landbouwbanden
die voor de vervangingsmarkt in de verschillende Europese landen worden afgezet. De
cijfers in dit artikel zijn gebaseerd op cijfers
van de ETRMA, de Europese koepelorganisatie van rubberfabrikanten waarbij de
meeste Europese bandenfabrikanten zijn
aangesloten, schrijft Edwin Brinksma,
Branchemanager van Vereniging Vaco. Maar
behalve de bandenmerken van de ETRMAleden, wordt er ook een groot aantal
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Foto Albert van der Horst

Bronnen: Eurostat en Etrma

LandbouwMechanisatie mei 2014

LM05_06_Infographic_banden.indd 11

60

11

23-04-1417 08:01

LandbouwMechanisatie juli - augustus 2014

LandbouwMechanisatie juli - augustus 2014

61

