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Tekst en foto’s Albert van der Horst

Budgetkieper van Beco
Beco heeft het gamma uitgebreid met een
sober uitgeruste budgetkieper: de Ultra. De
Ultra (vijf modellen van 13 tot en met 24 ton)
heeft standaard een hydraulisch achterschot
en wordt gebouwd in Polen. De bandenkeuze
is beperkt. De 13-tonner kost 18.500 euro.

^

Combinatie fronttank-bandenpacker
In navolging van Kuhn heeft de Italiaanse
fabrikant van grondbewerkings- en zaai
machines Gasparo nu ook een fronttank
gebouwd met een vierwielig onderstel. Het
onderstel ontlast de voorwielen en drukt de
grond tussen de wielen iets aan.

^

Deutz-Fahr vervangt 6000-serie
Deutz-Fahr heeft een vervanger voor de 6000
maaidorser-serie: de 7000. Er zijn twee types:
de 7205 met vijf en de 7206 met zes schudders.
De 7000-serie wordt ook als TS geleverd. De
TS-versie heeft een tweede dorstrommel
achter de afneemtrommel.

^

Kongskilde heeft nieuwe kopeg
Kongskilde heeft een nieuwe serie kopeggen
gebouwd die de oude HK31 en HK32 vervangt.
De Kongskilde Power Till 1000 is vooral
zwaarder uitgevoerd, zodat de machine beter
overweg kan met de krachtige trekkers van
vandaag de dag.

^

Zelfrijdende spuit van Kverneland
Kverneland heeft een zelfrijdende spuitmachine:
de iXdrive. De fabrikant mikt met een brutoprijs vanaf 200.000 euro niet op loonwerkers,
maar op grotere akkerbouwers. Het onderstel betrekt Kverneland van Mazotti. Het
spuitgedeelte bouwt Kverneland zelf op.

^

Imants-spitmachine voor de klei
Imants heeft zijn roterende spitmachine voor
kleigrond, de 47 SK, aangepast. De nieuwe
46-serie heeft geen frees, zoals zijn voorganger.
De maximale rijsnelheid is 5 km/h. De versie
met een werkbreedte van drie meter kost
bruto 31.500 euro.

Demonstraties geven buitenbeurs cachet
De derde AgroTechniek
Holland in Biddinghuizen
was de best bezochte editie
tot nu toe. De driedaagse
beurs trok ruim 55.000
bezoekers, 3.000 meer dan
de vorige beurs die in 2012
werd gehouden.

grondbewerkings- en spuitmachines. Net als de
vorige edities waren fabrikanten en importeurs
van aardappelrooimachines en inschuurapparatuur niet van de partij. Hun programma zit
dit najaar met Potato Europe, de Aardappeldemodagen en in november Interpom al mudjevol. Een vierde beurs in dezelfde periode trekt
financieel en organisatorisch een te grote wissel
op fabrikanten van aardappelrooimachines en
inschuurapparatuur. Toch hoopt beursmanager
Bierema dat ze er over twee jaar wel bij zijn –
zeker nu hij een fraai demonstratieterrein in de
aanbieding heeft.

Innovatieprijs

D

e beursorganisatie is in haar nopjes met het hoge bezoekersaantal.
Beursmanager Willem Bierema:
“We zijn erg blij met deze stijging.
Ik ben uiterst tevreden dat we met een krimpend
aantal boeren toch meer bezoekers hebben
getrokken.”
Nieuw op de beurs was een 20 hectare grote
kavel achter het Walibi-terrein, waar onder
meer gedemonstreerd werd met bietenrooiers,
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De innovatieprijs Bronzen Sikkel werd dit jaar
gewonnen door John Deere met Manure
Sensing. Hiermee is het mogelijk om tijdens het
vullen en uitrijden van drijfmest de nutriëntengehalten te bepalen. Vervolgens kan de chauffeur een streefwaarde voor één nutriënt en een
grenswaarde voor de ander nutriënt ingeven.
Staat er een John Deere-trekker voor de tank
dan wordt de rijsnelheid automatisch aangepast.
Bij andere trekkermerken moet de chauffeur
zelf de rijsnelheid aanpassen.
Een tweede prijs was er voor robottrekker
Greenbot van Conver en de derde prijs was
voor de elektrisch aangedreven Multi Tool
Trac-trekker van Van Ham. ◀
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