Over de grens
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voor een enkele ster. Want, toegegeven, zo
nieuw is het nu ook weer niet.

Agromek

Toch maar naar de Agromek

Beursmoe? Blader dan maar verder. Bent u er nog? Dan wilt u blijkbaar wel graag weten wat er tijdens de Agromek
in het Deense Herning te zien is, aan het eind van de maand. En echt waar, er zit weer nieuws tussen.
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gromek is de belangrijkste landbouwbeurs van Denemarken en
wordt ieder jaar weer in Herning
georganiseerd. Ook dit jaar dus, van 20 tot 24
januari, laten 610 bedrijven op 92.500 m2 hun
nieuwe machines zien. De organisatoren, de
Deense organisatie van landbouwmachineleveranciers en de boerenorganisatie, hopen
dit jaar bijna 82.000 bezoekers te ontvangen.
Die bezoekers komen overigens niet alleen
voor de akkerbouwmachines. In de hallen zijn
ook machines voor tuin en parktechniek en
natuurlijk de veehouderij terug te vinden.
Snel koppelen
Net als iedere zichzelf respecterende landbouwmachinebeurs kent ook de Agromek
prijzen toe aan de beste en nieuwste noviteit.
De organisatie gebruikt er sterren voor.
Eén voor een machine die nieuw is voor dat
bedrijf, maar al eens eerder bij een ander
merk te zien was; twee voor een heel nieuw
product en drie voor een nieuw product dat
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niet eerder in Denemarken of Europa op een
beurs te zien was.
1 Zo krijgt Walterscheid Denemarken twee
sterren voor een apparaat van het Italiaanse
bedrijf Faster. De Multifaster Compact en de
Multifaster EL kunnen allebei razendsnel
hydrauliek, compressorslangen en elektrisch
koppelen. Handig voor aanhangers die je
binnen een handomdraai met de trekker
wilt verbinden. Het idee doet denken aan de
hydraulieksnelkoppeling voor voorladers.
Recht rijden
2 Ook LH Agro heeft nu een GPS-ontvanger
die gekoppeld wordt aan de Centerline. Een
lichtbalk die je in de trekker monteert en aangeeft of je op het goede spoor zit. De nauwkeurigheid is ongeveer 30 cm. Het systeem geeft
zelf aan waar de volgende werkgang ligt.
Overigens is LH Agro niet het enige bedrijf
dat zo’n rechtrijhulpje in het pakket heeft.
Ook Farm Works komt met een soortgelijk
systeem: de Farm Site Guidemate. Beide goed

Afstandsbediening
3 Met de JF Link/Macro kun je de meeste
functies van een JF MTS 1200 stalmeststrooier
voor, maar ook tijdens en na het strooien, aanpassen. De knoppen zijn vrij te programmeren
zodat de bestuurder door op een knopje te
drukken onder meer de lampen, het spannen
van de bodemketting, het openen van de
achterdeur en het in- en uitschakelen van de
bodemketting kan sturen. Daarnaast is ook de
snelheid van de bodemketting met het apparaat aan te passen. Handig, je kunt immers als
de wagen bijna leeg is de ketting wat sneller
laten draaien. De afstandsbediening is overigens draadloos. Radiosignalen zorgen voor de
verbinding tussen het apparaat in de cabine
van de trekker en de ontvanger op de meststrooier.
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Kistenreiniger
Aardappelkisten moet je schoonmaken. In
Nederland zijn daar verschillende machines
voor ontwikkeld, maar ook in Denemarken is
er nu een te koop. De BW 1600 van Hylleberg
reinigt de kisten net zo goed als een hogedrukspuit. Je moet de kisten zelf in de machine zetten, waarna ze een kamer ingaan waar
ze gedraaid worden en door een met een
wormwielbestuurde spuitkop worden schoon
gespoten. Een gangbare hogedrukreiniger
zorgt voor het water en de druk terwijl een
timer de lengte van de reiniging stuurt. De
machine kan verschillende kistgrootten aan.
Veldspuit
4 De Scan-Sprayer SS2-3000-24 van Scan-Agro
is een getrokken spuitmachine met een
modulair opgebouwde spuitboom. Volgens de
fabrikant is hij ontworpen om zoveel mogelijk
stabiliteit, zowel horizontaal als verticaal te
brengen. Maar goed, wie wil dat niet. De spuit-
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boom is uitgerust met een vering en met
schokdempers.
Tegen stenen
5 Tim Thyregod bedacht een hydraulische
stenenbeveiliging op de rooischaren van een
bietenrooier. Zodra ze een steen raken, bewegen ze verticaal naar boven zodat het risico
van beschadiging minimaal is. Ze kunnen
een druk van 1.200 kg weerstaan.
Oorkappen
Handig voor mensen die veel in een lawaaiige
omgeving werken, is de Pelton Dect-con. Niet
alleen zijn het gehoorbeschermende oorkappen, er zit ook een radio en een microfoon in.
Je kunt zelfs een gsm-telefoon op het apparaat
aansluiten. Zodra iemand belt, gaat de radio
uit en kun je de telefoon opnemen en praten
zonder dat je last hebt van het omgevingsgeluid. •
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