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Vakbeurs

‘Bossche’ gezelligheid en drukte
Het is alweer even geleden, maar het was gezellig druk in de Brabanthallen begin december in Den Bosch.
Echt grote primeurs waren er niet te zien tijdens de tweede AgroVak landbouwbeurs maar wel genoeg leuk
nieuws om je een dag te vermaken. Een terugblik.
Tekst: Frits Huiden – Foto’s Frits Huiden, Gertjan Zevenbergen

e AgroVak beurs trok dit jaar met
ruim 41.000 bezoekers, 3.000 bezoekers
meer dan tijdens de vorige aflevering.
Dat is tweederde van het aantal mensen dat de
oude LandbouwRai trok in zijn laatste jaar.
Gevolg was dat u rond openingstijd in een lange file voor het complex kwam te staan. Maar
binnen was het een gezellig drukke happening.
De mensen toonden gerichte belangstelling.
Ook de meeste fabrikanten waren daarom
positief. De meeste, want degenen die in een
meer afgelegen hal stonden, klaagden dat de
bezoekers pas laat op de stand kwamen of
helemaal niet. De vele noviteiten waren vaak
al een keer getoond op buitenlandse beurzen
of demonstraties, maar nieuw voor de
AgroVak. Hier en daar werd toch nog een
Nederlandse primeur ontdekt die we hier
op een rij zetten.
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• Strautmann doseert voer
Importeur Zonna toonde een nieuwe 25
kuubs doseerwagen met weeginrichting. De
FVW 250 heeft zes weegstaven en een getrokken bodemketting. Afhankelijk van de uitvoering vreten drie zeskantige walsen het voer
uit de bak op de dwarsafvoerband. Deze is
met 88 centimeter, 20 centimeter breder dan
de losband van de oude doseerwagens van

Strautmann FVW 250 voerdoseerwagen
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Strautmann. Bovendien is de wagen nu modulair opgebouwd zodat hij makkelijk als voorof achterlosser kan worden geleverd, door
simpelweg de bak om te draaien. De wagen
komt in 20, 25 en 30 kuub op de markt en
heeft 22,5 inch banden onder de tandemas
liggen. Een enkele as is ook leverbaar.

• Handige pomp van Veenhuis
Veenhuis heeft samen met haar haspelbemester waarbij de sleepslang wordt opgerold in
plaats van gesleept, ook een nieuwe pompunit geïntroduceerd. En niet zomaar een. Het
heeft een aanzuigarm waarvan de elf meter
lange aanzuigslang op een haspel ligt. Die
wordt geleid over een draagarm die tot vier
meter hoog kan reiken. Vervolgens loopt de
aanzuigslang weer naar de bodem van de put.
Makkelijk om over hoge silowanden te komen.
De pompunit van Veenhuis is compact
gebouwd en kan daarom geheel in de hef
hangen. Een slangenhaspel in de front van de
trekker kan dienen als contragewicht. De gele
bak kan drie kuub water bevatten om bij de
mest te mengen. Handig is ook het overdrukventiel op de pompunit. Wanneer de bemester
op de kopakker komt en de afsluiters dicht
gooit, hoeft hij dit niet te melden aan de man
bij de mestkelder. Het ventiel dat het systeem

onder een druk van maar liefst 12 bar houdt,
laat dit zakken. Dat kan door, via een terugloop, twee kuub mest terug in de put te storten. In principe hoeft dus niemand bij de put
te blijven en is de haspelbemester een eenmanssysteem. In de praktijk is een tweede
man wel handig voor controle en het omleggen van de slangen. De pompunit heeft een
Bauer SX1000 centrifugaalpomp met een
capaciteit van 300 kuub per uur. Met een
compressor worden de slangen leeg geblazen.

• Plus voor Zetor Proxima
Bij importeur Slootsmid was voor het eerst
de Zetor Proxima Plus te bewonderen. Plus
betekent dat je met de meest luxe Proxima
te maken hebt die je kunt krijgen. Slootsmid
lanceerde het idee en de Zetor fabriek nam
het over. Wat je ervoor krijgt? Een nieuwe
16/16 transmissie met een hi-lo, digitaal dashboard, geen aparte koppeling meer voor de
aftakas, drie dubbelwerkende ventielen en
een gesynchroniseerde omkeerhendel.
Bovendien kun je kiezen uit een aftakastoerentalcombinatie van 540/540E of 540E/1000.
Opvallend is de inschakeling van de 4WD en
de sperdifferentieel, die werken pneumatisch.

Nieuwe Veenhuis mestpompunit
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Zetor Proxima Plus

Kemp zuigstation voor silo’s

• Kleine MF 3600

• Driewielige lader

• Zuigstation voor silo’s

Bij Massey Ferguson stond de 3600 serie op de
stand. Het is een lichte, compacte trekker met
vermogens van 43 tot 67 kW (58 tot 91 pk). De
trekker verschijnt in de vier typen 3615, 3625,
3635 en 3645 en hebben alle een viercilinder
SisuDiesel met 3,3 liter inhoud. De trekkers
worden voor MF door de Italiaanse fabrikant
Agritalia gebouwd. De tweewielaangedreven
versie heeft een 12/12-bak waarmee de trekker
maximaal 30 kilometer per uur loopt. De vierwielaangedreven variant loopt 40 km/h en
heeft een 24/24-transmissie. Bij de twee kleinste typen is de capaciteit van de hydrauliekpomp 43,5 liter per minuut en van de twee
grootste modellen is dat 57 l/min. De cabine
heeft een vlakke vloer en er zijn maximaal
vijf externe ventielen leverbaar.

Bij Zonna uit Beilen troffen we de Duitse Intrac
wielladers aan. Deze driewielige 3-Power
shovel werd vorig jaar voor het eerst op de
Agritechnica voorgesteld. Zonna zal voortaan
de gehele lijn knik- en wielladers van het
Duitse Intrac in Nederland aan de man gaan
brengen. De bijzondere driewieler 3-Power
is te krijgen in drie types T40, T50 en T60.
Ze hebben hefkrachten van achtereenvolgens
1.200, 1.500 en 2.000 kg. Er is keuze uit een
motor van 25 of 38 kW (34 of 51,7 pk).
De eigengewichten van de drie modellen zijn
van klein naar groot 2.700, 3.000 en 3.200 kg.
De 96 cm tot 1,48 meter brede shovels sturen
met het achterwiel op amper 2,30 meter!
Makkelijk om een voerwagen mee te laden
in een krappe sleufsilo.

Lastig hè, wanneer de zuigarm van je mesttank
te kort is om over de silowand te komen? Je
zult dan toch moeten uitstappen om een slang
aan de vaste aansluiting te koppelen. Niet met
het silozuigstation van Kemp uit Houten. Het is
een aanzuigtrechter op een karretje die is aangesloten op de silo. Aanzuigtrechters bestaan
langer maar niet voor silo’s en je moet er redelijk precies voor sturen. Door het karretje kun
je de aanzuigtrechter met de zuigarm naar je
toe trekken. Duw de trechter met de zuigarm
in en een klep gaat open zodat de mest komt.
Het karretje dient tegelijk als lekbak. Kemp is
bezig om deze bak automatisch weer leeg te
laten zuigen. Het station kan gemakkelijk achter een quad of in de driepunt van de trekker
worden meegenomen.•

Intrac driewielige lader

Massey Ferguson 3645
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