eindvoor

agenda
Mechanisatietentoon
stelling Bloembollen
2015
13 - 15 januari 2015
Beurs met machines voor de

bloembollenteelt
Expo Haarlemmermeer, Vijfhuizen
www.smtb.nl

Agriflanders
15 - 18 januari 2015
Landbouwbeurs
Flanders Expo, Gent (België)
www.agriflanders.be

Gratis Sima-kaarten
22 - 26 februari 2015

World Ag Expo
10 tot en met 12 februari 2015
Internationale landbouwbeurs
Tulare, Californië (VS)
www.worldagexpo.com

Sima
22 - 26 februari 2015
Internationale landbouw

machinebeurs
Parijs (Frankrijk)
www.simaonline.com

Hof van Wageningen, Wageningen
www.nvtl.info

NVTL Studiedag 2015

10 en 11 juni 2015
Beurs voor de graanteelt
Boothby Graffoe, Lincoln,
Lincolnshire (Groot-Brittannië)
www.cerealsevent.co.uk

10 maart 2015
Jaarlijkse studiedag van de
Nederlandse Vereniging
Techniekin Landbouw

Sima is de grootste overdekte mechanisatietentoonstelling in
Frankrijk. De beurs wedijvert met Agritechnica, maar er is een
groot verschil. Sima wil iedere boer aanspreken, dus ook de
kleine akkerbouwer, de fruitteler en de veehouder.
Dat neemt niet weg dat het ook op Sima vooral de grote landbouw
machines zijn die de show stelen. En daar zit ook een grote hoeveel
heid nieuwe machines bij. De organisatie geeft aan dat de 1.740
bedrijven die naar de beurs komen samen zo’n 600 noviteiten hebben
aangemeld. Om al die standhouders voldoende ruimte te geven,
neemt Sima een extra hal in gebruik. De totale beursvloer groeit daar
door met zo’n 20 procent.

Kaarten
Sima is overigens meer dan alleen een beurs. Je kunt er ook lezingen
volgen over isobus, het gebruik van drones en over irrigatie. Wie vanuit
Nederland naar de beurs in Paris-Nord Villepinte toe wil, moet rekening
houden met een reis die zo’n vijf uur in beslag neemt. De entree
bedraagt 35 euro, maar wie zich met de speciaal voor Landbouw
Mechanisatie in het leven geroepen code LAMWEB aanmeldt voor een
‘visitor badge’ op de website www.simaonline.com, krijgt een gratis
digitale toegangskaart.
Foto Gertjan Zevenbergen

Ingezonden
Kiepers
Met belangstelling heb ik in het decembernummer van LandbouwMechanisatie de tech

nische gegevens bekeken van landbouw
kiepers. Nu dacht ik dat een Areco-kieper
exact gelijk is aan een Mullié? De gegevens in
het schema zijn niet gelijk. Hoe zit dat?
Mathé Geling, Zeewolde

Naschrift redactie:
U heeft gelijk. De kie
pers van Mullié en
Areco worden beide
gemaakt door
Vanderende uit het
Zeeuwse Borssele.
Voor het overzicht
dat we hebben
gemaakt, kregen we
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echter de gegevens van respectievelijk Areco
uit Dronten/Zeewolde en van Mullié uit
Borssele, dus van de leverancier. En die gege
vens verschillen. Gelet op de grote variatie bij
andere fabrikanten in modellen en typen, is
verschil in de uitvoering ook zeer goed moge
lijk. De gegevens zijn dus afkomstig van
medewerkers van de leveranciers die voor ons
invulformulieren invulden.

Ode aan de constructeur
Waarom gaat het in de Nederlandse pers
altijd over der groten der aarde? Als Farmstore
hebben we een spitmachine ontwikkeld die
maar 20 liter diesel per ha verbruiktop zware
grond. Ontwikkeld in Nederland, present op
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Cereals

Vraagbaak

Les Culturales

Potato Europe 2015

24 en 25 juni 2015		
Agrarische akkerbouwmanifesta
tie met machinetentoonstelling
Arvalis-Institut du vegetal, Boigne
villedans l’Essonne, Frankrijk
www.lesculturales.com

2 en 3 september 2015
Internationale aardappelbeurs
met machinedemonstraties
Tournai (België)
www.potatoeurope.com

Internationale landbouw
machinebeurs
Hannover Messe, Hannover,
(Duitsland)
www.agritechnica.com

Agritechnica
8 - 14 november 2015

‘Op mijn nieuwe opslagtank
voor dieselolie staat naast de
ontluchtingspijp een tankje,
dat bij afleveren is afgevuld
met gekleurd water. Wat is de
bedoeling daarvan?’

Een nieuwe dubbelwandige tank
heeft om de eigenlijke dieseltank
een tweede tank. De ruimte tussen
beide tanks is gevuld met lucht.
Raakt de binnenste tank bijvoor
beeld door corrosie lek, dan

stroomt de diesel naar de ruimte
tussen beide tankwanden. De diesel
loopt niet weg. Door het lek raken
is de tank enkelwandig geworden
en voldoet de tank niet meer aan
de gestelde eisen.
Om deze inwendige storing zicht
baar te maken heeft de fabrikant
de tank voorzien van een indicator
naast de ontluchtingspijp. Die
kleine indicator staat op de ruimte
tussen beide tanks. Onderin dit
tankje zit een klep die voorkomt
dat het water wegstroomt. Raakt
de binnentank lek, dan zal de
wegstromende diesel de lucht
tussen beide ruimten samen
drukken en de klep open drukken,
waardoor het water wel wegstroomt.
Zit er geen water meer in dat tankje,
dan moet u de installateur waar
schuwen om het probleem te ver
helpen.

Wat doet dat
glaasje?

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

Eima in Bologna en ...? Slapers doe je werk!
Wij zitten ons zuurverdiende geld in op ontwik
keling maar dreigen het te verliezen in die
luchtballon die Gertjan Zevenbergen in zijn
column vasthoudt!
Adriaan van den Berg, directeur Farmstore, Bleskensgraaf

Bandenspanning
Hierbij een spontane reactie van een senior
lezer. In het decembernummer van Landbouw
Mechanisatie gaat het op pagina 14 over de
(toelaatbare) bodemdruk onder bietenrooiers.
Nergens staat welke bandenspanningen zijn
toegepast of worden voorgeschreven. En die
zullen best heel hoog zijn geweest, om die
zware vrachten te kunnen dragen.Onderzoek
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Foto Jannes Hoenderken

deze maand

van jaren geleden heeft bijvoorbeeld wel laten
zien dat je in voorjaar, zomer en herfst op
bouwland meer moet denken aan 0,4, 0,8 en
desnoods 1,6 bar. Het motto blijft: bij slappe
grond horen slappe banden. Safe Our Soils!
Udo Perdok, via e-mail

TeksT Wilbert Beerling illusTraTie AgriMedia

Rijbewijs, kenteken en keuring
Er staat veel te gebeuren op het gebied van landbouwvoertuigen en wetgeving. Er
komt een T-rijbewijs voor chauffeurs van landbouwtrekkers en motorvoertuigen met
beperkte snelheid en naar alle waarschijnlijkheid hebben de voertuigen straks een
kenteken. Voor voertuigen die harder kunnen dan 40 km/h komt er een keuring.

In het vorige nummer van LandbouwMechanisatie schreven we op pagina 11 over
het trekkerrijbewijs, het kenteken en de trekker
keuring. In het artikel staat dat het T-rijbewijs
per 1 januari 2015 van kracht is. Dat is fout.
Het rijbewijs gaat op 1 juli 2015 in.

Voertuigen
NEE waarvoor een
T-rijbewijs nodig
is, moeten
gekentekend
worden.

Wegbeheerder geeft
toestemming om op
betreffende weg
40 km/h te rijden.

JA
De bestuurder moet
een T-rijbewijs hebben.

Mensen vanaf 16 jaar kunnen het
T-rijbewijs halen. Het eerste Praktijk
Opleidings Centrum en de eerste
lestrekker in Nederland zijn inmiddels
een feit. De rijlessen en het examen
worden voorlopig verzorgd door
instructeurs van het CBR.

1 januari

2016

LandbouwMechanisatie december 2014

Ook voertuigen die niet sneller
kunnen rijden dan 25 km/h
zullen worden opgenomen in
het kentekenregister.

1-1-2016

Wie voor 1-1-2015
het certificaat heeft
gehaald, kan het tot
1-1-2016 inwisselen
voor het T-rijbewijs.

1 mei

2018

Is het voertuig niet geconstrueerd
om sneller dan 25 km/h te rijden, dan
mag u ook na verhoging van de
maximale rijsnelheid niet sneller.
Wegbeheerders geven volgens de
minister aan dat het vanwege
verkeersveiligheid niet altijd wenselijk
is dat een LBT en/of een MMBS
40 km/h rijdt waar de maximum
snelheid voor regulier verkeer
80 km/h is.

1-5-2018

Op Europees niveau
geldt de T5-keuring
vanaf 1-5-2018 voor
een LBT en een MMBS
die sneller dan 40 km/h
kan rijden.

1 januari

2025

Voertuig
kan
NEE
volgens
technische
gegevens
in
kentekenregister
sneller
rijden dan
40 km/h?

JA

JA
De minister geeft aan na
het kentekenen weer in te
gaan op het verzoek van
verhoging van de
maximale rijsnelheid naar
40 km/h. Nu is 25 km/h de
maximum snelheid
(40 km/h wordt gedoogd).

JA
De minister wil
beginnen met
kentekenen van
nieuwe voertuigen en
voertuigen die sneller
rijden dan 25 km/h.

Is het voertuig smaller dan 130 cm en
bestemd voor vegen, maaien enz.,
dan is geen T-rijbewijs nodig.

Invoering van het
T-rijbewijs en
afschaffing van het
rijvaardigheidscertificaat.

NEE

25

1,3

1-1-2015

JA

JA
sneller rijden
dan 25 km/h?

voor utiliteitswerk.

1 januari

Voertuig kan volgens
NEE technische gegevens
in kentekenregister
40 km/h rijden.

NEE Kan het voertuig

Het voertuig is
breder dan 130 cm

NEE en niet bestemd

5
li 201
1 ju2015

T5

Nog geen wetsvoorstel ingediend

Landbouwtrekker
(LBT) of
motorvoertuig met
beperkte snelheid
NEE (MMBS) rijdt op de
openbare weg.

JA

Rechtgezet

40

KEN-TE-KEN

T-rijbewijs
Wetsvoorstel aangenomen

Technische
keuring voor
landbouwtrekkers
die constructief
sneller kunnen
dan 40 km/h
(=T5) óf de
rijsnelheid
begrenzen tot
40 km/h (=T1).
Op Europees niveau geldt
de T5-keuring vanaf 1 mei
2018 voor een LBT en een
MMBS die sneller kan
rijden dan 40 km/h.
Van een categorie die
daadwerkelijk sneller mag
dan 40 km/h, is geen
sprake.

1-1-2025

De overgangstermijn is voorbij.
Iedereen die vóór 1-1-2015 het
B-rijbewijs haalde, krijgt het T-rijbewijs
automatisch bijgeschreven. Wie na
1-1-2015 het B-rijbewijs haalt, moet
een T- of C-rijbewijs halen om een LBT
of een MMBS te mogen besturen.
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