het nieuws

op de kopakker

Combine Challenge
Op woensdag 7 september organiseerde New
Holland ter ere van zijn 60-jarig bestaan het
Combine Challenge event. Iedere eigenaar van
een Claeys, Clayson of gele New Holland maai
dorser was welkom om deel te nemen aan de
Combine Challenge in Lelystad. Deze dag sloot
aan bij de New Holland Days die op 9 en 10 sep
tember werden gehouden. Het plan om met
alle maaidorsers tarwe te oogsten, viel tijdens
de Challenge letterlijk in het water. Op zaterdag
middag was het weer gelukkig een stuk beter
en kon er, ondanks een vochtpercentage van
ruim 20 procent, toch geoogst worden. Hiervoor
was 13 hectare Tataros wintertarwe blijven
staan. Om op de woensdag toch het jubileum te
vieren, werd een 12 km lange optocht gehouden,
waaraan ruim zestig maaidorsers deelnamen.
Vervolgens was er voor de deelnemers een
barbecue. Het lukte de organisatie om zowel de
oudste als de nieuwste maaidorser bij elkaar te
krijgen. Op 9 september reden deze Claeys MZ
en New Holland CR9070 Elevation samen op het
land. Naast de historische machines liet New
Holland ook zijn nieuwe Tier 3b CX en CX 5 en 6
serie maaidorsers zien. De nieuwe Tier 3b CR
maaidorser was niet aanwezig. Met de nieuwe
CX en CR gebruikt de fabrikant nu op alle
modellen een motor die gebruik maakt van
SCR uitlaatgasreductietechnologie.
Tijdens de imposante line-up op zaterdagmiddag
werd van elke serie een model in actie gebracht.
Dat wil zeggen, van elke serie die in de Belgische
fabriek Zedelgem van de band is gerold. Naast
de Claeys MZ, de tweede ooit geproduceerd,
volgden een M73, M80 en M103. De Claysonserie, van de 140 tot de 8080, was bijna in zijn
geheel aanwezig, net als de nieuwere TX- en
CX-series.

Feiten en cijfers
Alle gebruikers van een Claeys,
Clayson of gele NH maaidorser
Wat	Een bijeenkomst van alle maai
dorsers ooit in Zedelgem gebouwd
Waar
De Meeuwehoeve, Lelystad
Waarom	Het is dit jaar 60 jaar geleden dat
NH de serieproductie van maai
dorsers startte
Hoeveel 67 maaidorsers
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