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Nattigheid nekt demo
Voederwinning in België
Het weer zat de organisatie aan de vooravond van de Graslanddemo in
het Geel (B) niet mee. Tijdens de demonstratie scheen echter de zon.
Tekst en foto’s: Gertjan Zevenbergen

R

egen, regen, regen. Rondom de
Belgische plaats Geel is er de
afgelopen maanden veel neerslag
gevallen. Percelen mais hebben eronder te
lijden. En ook de percelen die bestemd
waren voor de demonstratie voederwinning
waren half juni niet ongeschonden uit de
strijd gekomen. Hoewel er voldoende gras
stond, was de grond kletsnat. De organisatie
koos ervoor om de demonstratie met 91
machines door te laten gaan, maar wisselde
wel van percelen rondom het praktijk- en
voorlichtingscentrum voor melkveehouderij

De Hooibeekhoeve. Tijdens de demonstratie
hadden vooral balenpersen last van de
nattigheid. Ze liepen vast of produceerden
onregelmatig geperste balen.

Hoewel er vanwege de lage melkprijs minder
hooibouwmachines worden verkocht, is niet
iedereen ontevreden. Vooral fabrikanten
van goedkopere machines zien een opleving,
zo bleek tijdens de graslandemonstratie in
Geel. Natuurlijk groeit de bekendheid van
hun merken langzamerhand, maar de lage

melkprijs noopt melkveehouders die willen
investeren in een nieuwe maaier, schudder
of hark steeds vaker om naar goedkope
alternatieven te kijken. In Geel waren
zowel maaiers van het Poolse Metal-Fach als
SaMasz te zien. Zo ziet importeur Bart van
Tendeloo dat zijn eenvoudige Metal-Fachmaaiers vooral bij hobbyboeren aanslaan.
SaMasz-importeur Johan Jans merkt dat ook
loonwerkers triplemaaiercombinaties van
SaMasz aanschaffen. Tijdens de demonstratie
leverden de machines van beide merken
goed werk af.

Goedkope maaier uit Polen

… en nog een

De nieuwe maaiers van McHale

Kuhn heeft weinig vermogen nodig

Staand verstoppingen verhelpen

Feroboli-persen

Het Belgische Van Tendeloo Bart importeert de
machines van het Poolse Metal-Fach. Behalve
rondebalenpersen en -wikkelaars bouwt de
fabrikant ook maaiers van het eenvoudige soort.
Het bedrijf toonde de Z011/3. Deze 3,20 meter
brede gedragen maaier heeft geen kneuzer,
weegt 575 kg, heeft acht maaischijven en twee
messen per trommel. De machine vraagt om
een trekker van 80 kW (109 pk). De machine
klapt hydraulisch op. De bodemdruk stel je in
met een veer. De maaier kost 7.200 euro.

Jans-van Gemeren en Saphir importeren de
maaiers van SaMasz, ook een fabrikant uit
Polen. De KT301SLH heeft een werkbreedte
van 3 meter en is voorzien van een kneuzer,
die met 700 of 1.000 toeren kan draaien.
Devingers van de kneuzer zijn naar keuze
van staal of van kunststof. De bodemdruk is
hydraulisch instelbaar. Ook de obstakelbeveiliging is hydraulisch. De machine weegt
1.415 kg en heeft zeven schijven met elk
twee messen. De machine kost 9.900 euro.

Tijdens Agritechnica, vorig jaar november, toonde
het Ierse McHale nieuwe maaiers. Nu waren ze
voor het eerst aan het werk te zien in de Benelux.
De frontmaaier F3100 en achtermaaier R3100
Pro Glide zijn de topmodellen van het bedrijf.
Samen zorgen ze voor een werkbreedte van
bijna 6 meter. De 48 stalen vingers kneuzen
het gras. Meest opmerkelijk is de getrokken
middenophanging, die ervoor moet zorgen dat
de maaiers de bodem goed volgen. Hij kan
daarbij 50 cm uitwijken.

Met weinig vermogen toch veel maaien. Met
de Kuhn GMD 5251TC moet het kunnen. Een
getrokken maaier met een werkbreedte van
5,20 meter. Door de zwenkende dissel kun je
zowel links als rechts van de trekker maaien.
Een kneuzer ontbreekt waardoor een trekker
van 88 kW (120 pk) mans genoeg is voor de
machine. In transport zwenkt de maaier achter
de trekker, zodat hij nog maar 2,90 meter
breed is. Maar let op, de transportlengte is
wel 9,3 meter. De maaier kost 28.132 euro.

De Claas Cargos 8500 dubbeldoel-opraapwagen is voorzien van laadaggregaat die te
demonteren is. Door de dissel hydraulisch te
bedienen komt de invoer omhoog waarna je de
snijgoot en de bodemketting hydraulisch kunt
laten kantelen. Daardoor ontstaat een opening
in de bodem van de wagen die ruimte biedt
voor onderhoud, voor het wisselen van messen
of om eventuele verstoppingen te verwijderen.
De wagen kost 109.000 euro.

Maschio Gaspardo Benelux nam oprolpersen
van Feraboli mee naar Geel. De Mondiale 120
heeft een vaste kamer, 25 messen die het gras
tot 46 mm kort snijden. De pers maakt balen
met een breedte van 1,22 breedte en een diameter van 1,25 meter. De hydraulisch instelbare dichtheid is vanuit de cabine elektrisch te
regelen. De machine vraagt om een vermogen
van 75 kW (100 pk) en kost 50.480 euro.
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Goedkopere machines

Veel regen maakt percelen kletsnat
De dag en ochtend voor de demonstratie viel er nog een regenbui in Geel. De percelen rondom het voorlichtingsbedrijf De Hooibeekhoeve in Geel (B)
waar de graslanddemonstratie werd gehouden, waren kletsnat. Het had zijn effect op de werking van de machines.
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