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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.”

Foto: Niels van der Boom

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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Een speciaal comité van landbouwmachinefabrikant CNH voelt weinig voor een strategische samenwerking met het zusterbedrijf Fiat
Industrial, fabrikant van bouwmachines en
vrachtwagens. Fiat Industrial is niet blij met het
advies van het CNH-comité en wil daarom snel
met het comité om tafel. Het fusiebedrijf waar
Fiat Industrial op aanstuurt, zou volgens Fiat
Industrial-voorzitter Sergio Marchionne interessanter zijn voor een grotere groep internationale investeerders. Met de steun van die investeerders zou het bedrijf sneller kunnen groeien.
Zowel CNH als Fiat Industrial zijn onderdeel van
het Italiaanse Fiat.

Väderstad bouwt mega-zaaimachine

Duitse boer investeert weer in maaidorser en oprolpers

De Zweedse machinefabrikant Väderstad heeft
op de Canadese Farm Progress Show in Regina
(Saskatchewan) ‘s werelds grootste zaaimachine getoond.

Fabrikanten van maaidorsers en oprolpersen
kunnen in Duitsland terugkijken op een goed
verkoopseizoen. Dat meldt de VDMA, het verbond van Duitse machine- en installatie
bouwers. De recordaantallen van 2008 en 2009
werden weliswaar nog niet gehaald, maar
vooral de verkoop van rondebalenpersen
verliepuitstekend.

heeft een werkbreedte van 25 meter en is
voorzien van een 46 kuubs voorraadbak, die
is opgedeeld in vier compartimenten. Door
de verschillende tanks kan de machine tegelijk verschillende soorten kunstmest toedienen. Leeg weegt de machine 15 ton en om de
bodem te ontzien, is Seed Hawk 1300 voorzien van vier rupsbanden.
Volgens de constructeurs is met de machine
een capaciteit van 61 hectare per uur mogelijk bij een zaaizaadhoeveelheid van 120 kilo
per hectare en een kunstmestgift van 300
kilo per hectare.
Onderzoek wijst volgens de fabrikant uit dat
direct in de stoppel zaaien net zulke hoge
opbrengsten geeft als de conventionele zaaimethoden. In Australië is de zaaimethode
inmiddels de standaard. Väderstad denkt de
machine vooral af te zetten aan grote boerenbedrijven in Rusland, Canada, de VS en
Australië.

Het gaat om de getrokken Väderstad Seed
Hawk 1300, een machine waarmee direct in
de stoppel kan worden gezaaid. De machine

Rainer Fuge is de nieuwe commercieel directeur van Agrifac. De Duitse Fuge is geen
onbekende. Hij was onder meer als verkoop
directeur in dienst van de Duitse bietenrooierfabrikant Ropa. Fuge zal zich vooral bezig
houden met het internationale dealernetwerk,
verkoop en marketing van Agrifac. Naast Fuge
bestaat het managementteam van Agrifac uit
Willem Kamps (CFO), Frank Jan Evers (COO) en
Peter Millenaar (CEO).

Michel van Loo wint brons
De 24-jarige landbouwmachinemonteur
Michel van de Loo werd begin oktober derde
tijdens EuroSkills 2012 in Spa-Francorchamps,
een Europese wedstrijd voor monteurs en technici. Van de Loo, monteur van mechanisatie
bedrijf Abemec, won dit jaar al de Nederlandse
Vakkanjer-titel. Hij deed met negen andere
Nederlanders, die in andere categorieën uitkwamen, mee aan Euroskills.

Moeilijke start
“Hoewel het laatste seizoen een moeilijke
start kende, zijn de prijzen voor tarwe, stro
en hooi uiteindelijk goed geweest”, verklaart
Bernd Scherer, voorzitter van de VDMA.

sprakevan vorstschade en met name in OostDuitsland was de vraag naar nieuwe machines
laag vanwege de slechte oogstverwachtingen.”

Machinebouwers Grimme en Ropa hebben
op de bietenrooidemonstratie Beet Europe in
Seligenstadt beide een nieuwe bietenrooier
gepresenteerd. Bij Grimme gaat het om de
drieassige Rexor 630. Ropa toonde er de
Panther, een zelfrijder met twee assen.
De Grimme Rexor 630 is gebaseerd op de
tweeassige Rexor die de fabrikant al langer in
het leveringspakket heeft. De ontblader en
rooi-unit met zogeheten oppelwielen zijn
identiek. Enige verschil is dat de nieuwe loot
aan de stam een grotere bunker heeft: 43
kuub, goed voor 28 tot 30 ton bieten. Het
kleine broertje, de Rexor 620, heeft een
bunkervan 33 kuub.
Om het zwaardere gewicht te dragen, is de
Rexor 630 voorzien van een tandemas onder
de bunker. Om de voorste as van de tandem
liggen 1050/50R32-banden, om de achterste
900/60R32. Net als de Rexor 620 kan de rooier in hondengang over het perceel rijden,
zodat het gewicht over de totale werkbreedte
wordt verdeeld.

Ropa, de Duitse machinefabrikant die zich
heeft ontwikkeld tot de koning van de drie
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Duitse boeren en loonwerkers kochten in het
verkoopseizoen 2011-2012 1.964 maaidorsers.

Grimme en Ropa presenteren nieuwe bietenrooiers

Koning van de drieasser
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“Vooral in het oosten van Duitsland was

Foto: Albert van der Horst

Commercieel directeur Agrifac

De Väderstad Seed Hawk 1300 heeft een maximumcapaciteit van 61 hectare per uur.

De drieassige Grimme Rexor 630 heeft een bunker van 43 kuub, goed voor 28 tot 30 ton bieten.

assige bietenrooiers, kwam voorafgaand aan
de rooidemonstratie in Seligenstadt opmerkelijk genoeg met een nieuwe tweeasser op
de proppen: de Panther Euro Tiger. Voorop
liggen 800/70R38-banden, op de achteras
liggen900/60R38-banden. De minimum
bandendruk met een volle bunker is 2 bar,

Foto: Ropa

Agco, het moederbedrijf van onder meer
Fendt, Massey Ferguson en Valtra, gaat in het
Franse Beauvais een nieuwe cabinefabriek
bouwen. Hiermee is een investering gemoeid
van 20 miljoen dollar. Behalve de productie van
cabines, zal het nieuwe complex plaats bieden
aan een internationaal verkooptrainings
centrum. De eerste cabines zullen in september
2013 worden afgeleverd. De fabriek staat op
5 minuten afstand van het 25 hectare grote
fabrieksterrein waar Agco diverse series van
Massey Ferguson bouwt.

Foto: Laverancier

Agco bouwt nieuwe cabinefabriek

In het verkoopseizoen 2011-2012, dat in
augustus afliep, werden er bij onze oosterburen 1.964 maaidorsers verkocht. Dat is iets
minder dan in het vorige seizoen, maar veel
meer dan in 2009-2010. Toen werden er
‘slechts’ 1.457 maaidorsers verkocht aan
Duitse akkerbouwers en loonwerkers.
De verkoop van maaidorsers lag dit seizoen
in lijn met het gemiddelde. In de record
seizoenen 2007-2008 en 2008-2009 werden
er op jaarbasis meer dan 2.300 maaidorsers
verkocht.

De verkoop van oprolpersen verliep uitstekend: er werden er 1.990 stuks aan de man
gebracht, dik 200 meer dan het seizoen daarvoor en ruim 400 meer dan in 2009-2010.
Van de verkochte oprolpersen had 60 procent
een variabele perskamer en was een op de
acht verkochte machines een perswikkelcombinatie.
De verkopen van grootpakpersen aan Duitse
klanten liggen al een aantal jaren op een vrij
constant niveau. Afgelopen seizoen ging het
om 394 stuks, 15 meer dan in het vorige
verkoopseizoen. Maar ook in het ‘moeilijke’
jaar 2009-2010 werden er nog 363 grootpakpersen aan de man gebracht.

Foto: Albert van der Horst

‘Geen fusie CNH en Fiat Industrial’

Ropa heeft na 18 jaar weer een tweeassige
bietenrooier in het programma. De ontbladeren rooi-unit is identiek aan die van de drie
assige Euro Tiger.

aldus Ropa.
Net als de Euro Tiger kan de Panther in
hondengangover het perceel. Bijzonder is de
automatische hydraulische vlakstelling van
de rooier. In het vlakke Nederland is dat niet
zo relevant, maar in heuvelachtig terrein
komt het de stabiliteit erg ten goede. De
machine is uitgerust met een Mercedes Benz
zescilindermotor met een vermogen van
390 kW (530 pk).
Kijk voor een verslag van de bietenrooidemonstratie
op pagina 32.
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