| beurs

Van klein tot groot

Hardenberg grossiert in nieuws
Langzamerhand groeien de Rundvee & Akkerbouw Vakdagen in
Hardenberg uit tot een beurs met veel nieuws. Ook dit jaar was dat zo.
Tekst en foto’s: Gertjan Zevenbergen

D

e beursorganisatie van de
Evenementenhal Hardenberg
combineerde de Rundvee Vak
dagen dit jaar, net als vorig jaar, met de
Akkerbouw Vakdagen. Maar akkerbouwers
konden in de eerste week van november
weinig van hun gading vinden tijdens de
vakdagen in de Overijsselse plaats. Een van
de hallen was weliswaar met grote machines
gevuld, maar het was toch vooral de rund
veehouder die op deze relatiebeurs aan zijn
trekken kwam. De beursorganisatie over

weegt dan ook om in ieder geval in de
naam van het evenement de verwijzing
naar akkerbouw te laten vallen.

Melkveehouders kwamen in groten getale
naar Hardenberg toe. Ondanks de wat
strengere selectie passeerden tijdens drie
dagen 39.355 bezoekers de poorten. Ze kon
den veel noviteiten vinden in de kleine
stands van de 450 standhouders. Je hoeft
er weliswaar geen groot machinenieuws te

verwachten, maar kleine innovaties zijn
vaak net zo leuk. En daarvan waren er
genoeg. Van nieuwe koematrassen tot een
swingoverarm en nieuwe ledverlichting
voor rundveestallen.
De standhouders waren tevreden met de
aantallen bezoekers, maar ook met de
investeringsbereidheid. De goede melkprijs
en natuurlijk het waarschijnlijke afschaffen
van het quotum in 2015 zorgt ervoor dat
veel melkveehouders bereid zijn om nieuw
te bouwen of uit te breiden.

Matras voor diepstrooiselbox

Geventileerd kalverhok

Kunststof koematras uit Ierland

Regelbare ledverlichting

Stro hakselen met VDW

Brabant Agri houdt de robot warm

De Nederlandse importeur Snel toonde de
Maxibox van de Duitse fabrikant Kraiburg.
Dit 27 mm dikke rubbermatras is bedoeld voor
diepstrooiselboxen. Daardoor kun je 3 tot 5 cm
strooisel gebruiken in plaats van 10 tot 15 cm.
Het matras wordt geleverd met een rubber
knieboom en een rubberachterwand. Sleuven
en gaten in de mat en de achterwand zorgen
ervoor dat urine toch wordt afgevoerd. De mat
kost inclusief bevestigingsmateriaal, knieboom
en achterwand 174 euro per strekkende meter.

Uit Canada komt de Group Hutch van Agriplastics.
Dit groepshok voor kalveren weegt 113 kg en is
voorzien van twee grote deuren aan de achter
kant waardoor je het stro naar binnen gooit.
Eén man kan de scharnierende deuren
gemakkelijk openen. Het hok is geschikt voor
zes kalveren tot een leeftijd van drie maanden
en vier kalveren van vijf maanden oud. Het
plastic is uv-afstotend en slagvast. Een hok
kost 700 euro, laat importeur K.A. van Spijker
weten.

De Mayo comfortmatras komt uit Ierland en
wordt in Nederland verkocht door Veldman,
Moduulbouw en Veld-V Beton. De 4,9 cm dikke
maar erg lichte, zachte kunststof mat zou meer
veerkracht hebben dan een koematras, menen
de verkopers. En de mat zou die veerkracht ook
langer houden. Een mat is 1,80  x  1,00 meter
groot en wordt vastgelegd met drie slagpluggen.
Een mat kost 85 euro en is ook geschikt voor
oude R-boxen. In dat geval kun je er gemakke
lijk een uitsparing uit snijden.

Ledverlichting maakt een grote ontwikkeling
door. Voldeed het twee jaar geleden niet in
rundveestallen, nu lijkt dat anders. Animat
levert nu Stal-led: een ronde lamp van 150 watt
die evenveel licht zou geven als een 400 watt
metaalhalidelamp. De ovale lens aan de
gegoten armatuur zorgt voor een grote licht
spreiding. De lamp kost 699 euro. Er is ook
een dimbare en op afstand op tijd program
meerbare versie die 749 euro kost.

Ter Schure vertegenwoordigt het Belgische
VDW in Nederland. In Hardenberg toonde het
bedrijf de rantsoensnijder. De machine is ont
worpen voor het snijden van alle soorten stro.
De lengte is aan te passen door een andere
zeef na de messen te monteren. Daardoor kun
je een baal stro binnen 5 tot 15 minuten zo fijn
snijden dat het te gebruiken is in de mengwagen,
maar ook als strooisel voor de ligboxen.
De machine kost 9.500 euro en vraagt om
een trekker van 75 kW (100 pk).

Melkveehouder Marcel Brookhuis had afgelopen
winter last van bevroren melkrobots, waardoor
de tepelbekers niet meer aangesloten werden.
Hij bedacht dat infraroodverwarming de oplos
sing kon zijn. De warmtestraling is gericht op
één plaats, zodat niet de hele robotruimte warm
gehouden hoeft te worden. Het element moet
op een halve meter van de robotarm hangen.
Brabant Agri verkoopt drie versies. Een van
30  x  83 cm en twee van 50  x  83 cm. Een daar
van draait op krachtstroom.

22

Veehouderij Techniek l november 2011

Investeringsbereidheid

SAC’s nieuwe swingoverarm
Melkmachinefabrikant SAC wilde een stevige arm voor swingovermelkstallen verkopen. Daarom ontwierp het bedrijf er een van rvs. De arm is gekop
peld aan het touchscreen waarmee je de stal aanstuurt. Het melken begint zodra je aan het touw van de afname trekt; SAC noemt dat quickstart.
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