het nieuws
Wereldrecord balen persen

Nieuw strooiertestcentrum Kverneland

kortkortkort

De Duitse leraar Ewald Vehring perste 21
augustus met een Krone Comprima F125XCoprolpers op een 35 ha groot perceel 149
ronde balen gerstestro per uur. Een nieuw
record. Verhring perste in Klein Oschersleben
(Sachsen-Anhalt) balen met een doorsnede van
1,25 m met de grootste persdichtheid en
omwikkelde elke baal met drie lagen net. Met
een capaciteit van 149 balen per uur, spuugde
de pers dus 2,5 baal per minuut uit. In zestig
minuten werd 28 ton stro in de balen gedrukt.
Vehring verbrak een record dat John Deere in
juni 2011 in Frankrijk vestigde. Toen werden
127 balen per uur geperst.

Kverneland Group heeft een hal in gebruik
genomen om strooitabellen voor onder andere
Vicon-kunstmeststrooiers op te stellen.

In de nieuwe hal in Nieuw-Vennep van 60 bij
13 meter staat een robot met een driepuntshefinrichting die de kunstmeststrooier 280
graden kan laten draaien. Om de kunstemest
op te vangen, staan er in de hal 80 in rij
geplaatste trechters die zijn voorzien van een
afzonderlijke weegcel. Het strooibeeld wordt
in de controlekamer bepaald met behulp van
een 3D-softwarepakket.

Geheel automatisch
Het legen van weegcellen gaat geheel automatisch: vanaf de vloer wordt de kunstmest
via een een centrale vijzel naar een bigbagvuller in de opslagruimte getransporteerd.
Kverneland investeerde naar eigen zeggen
meer dan een miljoen euro in het nieuwe
testcentrum. Het centrum is gebouwd naast
de onderzoek- en ontwikkelingsafdeling.
Daardoor blijven de lijnen tussen de ontwikkelaars en testers kort.

Reesink in Zutphen neemt de Nederlandse
importeur van Atlas- en Terex-graafmachines,
Hans van Driel, volledig over. Dit bedrijf realiseerde vorig jaar met 35 medewerkers een
omzet van 24 miljoen euro. Bia, de importeur
van Komatsu-machines – dat sinds 2010 onderdeel is van de Hans van Driel Holding – is buiten de overeenkomst met Reesink gebleven.
Reesink heeft nu de distributie van Atlas en
Terex in de gehele Benelux in handen.

Snelle kistenvuller van Grisnich
Grisnich ontwikkelde een automatische kistenvuller met een hoge capaciteit. De Grisnich TG
Automatic Boxfiller-18 ontstapelt drie lege kisten. De kisten worden via de brede kant gevuld
zonder stortkegels. Een brede band zorgt voor
een hoge snelheid, waardoor de kistenvuller
een capaciteit van 80 ton uien per uur moet
kunnen halen. De kistenvuller is voorzien van
een geïntegreerde rollenreinigingsunit. Een
bunker zorgt ervoor dat het lossen niet stilvalt
tijdens het wisselen van een volle kist voor een
lege. Gevulde kisten verplaatsen zich via een
rollenbaan. Op de rollenbaan is plaats voor vijf
volle kisten.
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Reesink koopt Atlas-importeur

De robot kan de kunstmeststrooier 280 graden
laten draaien.

Plaatsspecifieke opbrengstbepaling op de
maaidorser is inmiddels redelijk ingeburgerd.
In aardappelen staat de techniek nog in de
kinderschoenen. Vooral grondtarra verstoort
de precisie.

Daarom bouwde hij een frame waar de kop
van de Kvernelandploeg en de pakkerarm
op rusten. Voor het zwaarste gedeelte, de
kop, bouwde hij een stevig frame, dat nog
het meest weg heeft van een kerstboomstandaard. De kop zakt bovenop een kokerbalk en kan niet schuiven. Achter staat de
ploeg op zijn eigen steunwiel, dat ook voor
transport over de weg gebruikt wordt. Ook
voor de Packomat-pakkerarm werd een simpele steun gemaakt. Het gaat hier om een
stevige buis die met een bout aan de pakker

wordt bevestigd zodat hij niet weg kan
schieten. Niet alleen neemt de machine veel
minder plek in, ook het aankoppelen is
gemakkelijker.
Heeft u ook een oplossing of een praktische tip? Stuur
dan een foto met een beschrijving van uw vinding naar
de redactie van LandbouwMechanisatie,
redactie@landbouwmechanisatie.nl

Een zelfgebouwd frame maakt het aankoppelen
van de ploeg eenvoudiger. Daarnaast neemt
de ploeg in transportstand ook nog eens minder
ruimte in.

samen met het FMX-display en de FarmWorks-software van Trimble, dat Vrolijk al
eerder had aangeschaft.

Krachtmeters

Kees Vrolijk van akkerbouwbedrijf Vrolijk
Landbouw in Fijnaart (NB) bouwde dit seizoen
sensoren op zijn zelfrijdende Grimme Tectron
415-aardappelrooier. Met behulp van een
Trimble rtk-gps-systeem worden de opbrengst
van zijn aardappelen, maar ook van de wortelen en knolselderij plaatsspecifiek bepaald en
opgeslagen. “We willen de gegevens straks
vergelijken met de opbrengstbepalingen van
de maaidorser.”
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De opbrengstmeter op de aardappelrooier
komt voort uit een zogeheten IPC-project,
een subsidieregeling van de overheid voor
projecten die de innovatie in het midden- en
kleinbedrijf stimuleert. Vrolijk werkt in het
project nauw samen met dealer Arnold den
Dekker uit Werkendam.
De sensoren zijn geleverd door het Britse
bedrijf Soil Essentials, dat ze weer uit NoordAmerika heeft gehaald. De sensoren werken
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Een vijfschaarwentelploeg met vorenpakker neemt in de werktuigenberging veel ruimte
in. Wegzetten in transportstand is niet mogelijk omdat de steunpoot hier
vaak niet op berekend is. Dit probleem had ook
Peter Oerlemans uit Hoogerheide (NB).

Opbrengstbepaling op de aard appelrooier begint serieuzer te worden

Subsidie
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Ploeg in transportstand opbergen

Het systeem bestaat onder meer uit twee
krachtmeters en een looprol. Deze zijn aan
de verdeelband van de bunker gemonteerd
en registreren het gewicht van de productstroom. Dit is het enige horizontale bandje in
de machine. Omdat deze met het vullen van
de bunker van hoek verandert – en waardoor
de weerstand verandert – is er ook een
hellingshoeksensor gemonteerd. Tot slot zit
er nog een sensor op de hydromotor die constant de draaisnelheid van de transportband
meet. Nadat één kipper is gerooid, worden de
weeggegevens ingevoerd in de computer. Zo
kan Vrolijk rekening houden met het relatieve
tarrapercentage.
Alleen aardappelen die meer of minder
behangen zijn met grond, beïnvloeden de

De sensoren zijn gemonteerd aan beide kanten
van het verdeelbandje dat de bunker van de
zelfrijdende Grimme-rooier vult.

weging: dit is het grootste probleem bij het
gebruik van de sensor. Inmiddels zijn er
sensorenop de markt die een aardappel van
grond kunnen onderscheiden. “Helaas is de
capaciteit hiervan nog te laag en daarom
niet geschikt voor op de rooier”, aldus Vrolijk.
Aan de hand van de specifieke opbrengst
gegevens, hoopt Vrolijk inzicht te krijgen in
de variatie binnen het perceel. Je kunt dan
plaatsspecifiek met de bemesting gaan sturen.
Vrolijk: “Maar we kunnen er misschien ook
achterkomen dat een perceel gekilverd of
gedraineerd moet worden.”

Opbrengstvariatie
Twintig jaar geleden mat akkerbouw- en
loonbedrijf van de gebroeders Van Bergeijk
in Zuidland (ZH) al de opbrengst met behulp
van een sensor op de rooier. “Op onze nieuwe
aardappelrooier hebben we de sensoren nog
steeds zitten”, vertelt Marc van Bergeijk.
“Maar we doen niets met de gegevens,
simpelweg omdat het ons aan tijd ontbreekt.
Maar het meten van opbrengstvariatie
binneneen perceel is met de sensoren goed
mogelijk.”
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