deze maand

Kinze, een Amerikaanse fabrikant
van zaaimachines en overlaad
wagens, test al langer het masterslave-principe waarbij de combine
de route van de trekker met overlaadwagen bepaalt. Met een
nieuwe functie kan de maaidorserchauffeur een overlaadwagen
oproepen, het systeem kiest
vervolgens een overlaadwagen.

Tractor Girl Manon Ossevoort
heeft 9 december met de Massey
Ferguson 5610 de Zuidpool
bereikt. Op sommige plekken was
het traject erg lastig. “Op de
slechtste dag reed ik slechts 0,5
tot 5 km/h.” Na de heenrit volgt
de terugrit: wederom een rit van
2.500 kilometer naar de uitvals
basis van waaruit ze de trip is
begonnen. Zo zwaar als de heenreis zal het niet worden, verwacht
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Ossevoort. “De sporen van de
trekker zijn bevroren en makkelijker
te berijden.”

Werktuig volautomatisch aankoppelen

gouden medailles worden er uitgereikt op de Franse vakbeurs
Sima in februari. Claas krijgt goud
voor de panoramische voorruit
van de nieuwe Arion 400-trekkerserie. De tweedelige voorruit
heeft geen dwarsstijl, waardoor
het zicht op de voorlader uitstekend is. John Deere krijgt goud

bieden voor de suikerrietproductie.

voor de ExacEmerge, een zaaimachine die rijsnelheden tot 20 km/h
mogelijk zou maken. De zaaimachine heeft geen zaadkanalen,
maar een soort borstelriem die de
zaaizaden in de sleuf legt.

Nieuwe Navigator-spuit
Hardi heeft op de Deense beurs
Agromek een nieuwe getrokken
spuitmachine gepresenteerd: de
Navigator Echo. De spuit heeft
een tank van 3.000 liter en wordt
geleverd met 21 of 24 meter brede
spuitbomen. De spuit wordt standaard geleverd met een Hardi
463-pomp met een capaciteit van
276 l/min. Verder is de spuit ver-

Deere koopt Auteq
Deere & Company heeft het
Braziliaanse hard- en software
bedrijf Aeteq Telematica over
genomen. Met de diensten van
Auteq wil Deere meer innovaties

Beeldscherm
op voorruit van de trekker

Steyr breidt Ecotech-serie uit

Belangrijke informatie tijdens het rijden
of werken met een
machine recht voor
je neus is veiliger en
handiger, dan dat je
die informatie in de
monitors rechts van
je, of op het dashboard moet aflezen.
Foto Leverancier
Agrotronix komt
met de oplossing en
gaat de informatie op de voorruit van de trekker
projecteren.

De Oostenrijkse trekkerfabrikant Steyr heeft twee modellen
toegevoegd aan de Compact Ecotech-serie, de 4075 en de
4115. De serie telt nu vijf modellen.
De 4075 levert een vermogen van maximaal 55 kW (75 pk) en de 4115
84 kW (114 pk). De trekkers hebben een 3,4 liter commonrailmotor en
voldoen aan de Stage 3B-emissie-eisen. Dat wordt bereikt door een
gekoelde uitlaatgascirculatie (EGR) en een roetfilter.
Naast de mechanische fronthef en frontaftakas kan de Ecotech-serie
ook worden voorzien van een elektronische fronthef met gewicht
compensatie dat oneffenheden in het land opvangt.
De fronthef heeft een maximale hefkracht van ongeveer 1.670 kg. De
frontaftakas bereikt bij een motortoerental van 1.920 omwentelingen
per minuut een snelheid van 1.000 toeren. De draaicirkel van de
trekkersbedraagt 4,23 meter.

AutoConnect kan John Deere-trekkers aan
getrokken werktuigen van diverse fabrikanten
koppelen. De trekker is voorzien van een telescopeerbare trekhaak die door verbinding met
de hefarmen kan zakken. Verder is de trekker
voorzien van een soort adapter die het mogelijk maakt flatface-hydrauliekkoppelingen en
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de aftaktussenas volautomatisch aan te koppelen. Bovendien zitten op de trekkercabine
twee camera’s waarmee de route van de
trekkernaar het werktuig wordt bepaald.
De trekker rijdt zelf achteruit naar het werktuig. Een afstand van tien meter tot het werktuig is volgens de fabrikant het maximale.
De chauffeur moet de trekker slechts ruwweg
voor het werktuig zetten. Het werktuig is voorzien van een soort bok. Daarin komen trekoog,
aftaktussenas en hydrauliekkoppelingen samen.
De bok heeft aan de voorkant een bord met
zwartwitte kleurstelling, zodat de camera’s de
postitie van het werktuig kunnen bepalen.

Door de bok hoeft het werktuig niet te worden
aangepast. De bok fungeert tevens als steunpoot voor het werktuig. Met de uitschuifbare
trekhaak wordt de bok opgetild. Vervolgens
wordt de trekhaak geheven en naar de trekker
getrokken waardoor de aftakas en de acht flatface-hydrauliekkoppelingen worden aangesloten.
AutoConnect is er vooralsnog alleen voor
getrokken werktuigen. Op vakbeurs Sima in
februari in Parijs, ontvangt John Deere een
zilveren medaille voor AutoConnect.

Foto Leverancier

Foto Leverancier

Met het AutoConnect-systeem gaat
John Deere volautomatisch getrokken
werktuigen aankoppelen. Van de trekker
op de juiste plek zetten tot het aankoppelen van aftaktussenas en hydrauliek,
AutoConnect kan het helemaal zelf.

^ Steyr Ecotech-serie

krijgbaar met Autotrack, zodat de
spuit met behulp van disselbesturing de achterwielen van de trekker
nauwkeurig volgt.

Foto Leverancier

is het gewicht in kilo’s dat de
nieuwe TM150-cultuurband voor
zelfrijdende spuiten van Trelleborg
kan dragen bij snelheden tot
65 km/h. De band is er dan ook
één van het zogeheten Very
Flexible-type. Vooralsnog levert
Trelleborg de band alleen in de
maat VF380/90R46. Later volgen

Overlaadwagen op afroep

Tractor Girl op Zuidpool

Foto Antartica 2

6500

meer maten in de TM150-serie.

Het Franse bedrijf Agrotronix wint hiermee op de Franse
vakbeurs Sima een zilveren medaille. Het bedrijf gaat met
een pico-projector, een mini-beamer, gegevens van trekker
of werktuig projecteren op de voorruit. Daarvoor is een aangepaste voorruit nodig. Vervolgens kan de chauffeur zelf
kiezen welke gegevens hij op de voorruit wil zien. Dat kunnen
zaken zijn als rijsnelheid, motortoerental en brandstofverbruik. Agrotronix haalt de gegevens uit het Canbus-systeem
van de trekker. Ook rijlijnen op basis van gps zijn op die
manier op de voorruit te projecteren, net als de beelden van
één of twee camera’s.
De techniek staat bekend als HUD ofwel ‘head-up display’
en wordt toegepast in onder meer millitaire vliegtuigen en
sommige automodellen en helmen.
Agrotronix maakt elektronische systemen om werktuigen
aan te sturen en gegevens te verzamelen. Denk aan weegcomputers, sectieaansturing voor veldspuiten en computers
waarmee je elektrisch geregelde hydrauliekventielen kunt
bedienen. Agrotronix heeft alleen in het thuisland een
dealernetwerk.

Steyr heeft de Ecotech-serie uitgebreid met twee modellen: de 4075
en de 4115.
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