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Ingezonden
Gratis bouwpakket

adres. De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te

4 - 6 april
Landbouwshow met sectorbrede vakbeurs
Edmonton Expo Centre, Alberta, Canada
www.farmandranchshow.com

Altijd al een Case IH Quadtrac willen hebben?
Maar is die net iets te groot voor het eigen
bedrijf ? Geen nood, er zijn modellen genoeg
van deze kniktrekker op rupsen te koop.
Tijdensde Parijse Sima voegde trekker
fabrikant Case IH er nog eentje aan toe.
Een 3D-puzzel wel te verstaan. Landbouw
Mechanisatie geeft er twee weg. Wat u er
voor moet doen? Stuur vòòr 15 april een
e-mail naar redactie@landbouwmechanisatie.nl
en schrijf in die mail waarom u zo graag een
bouwpakketje van de Quadtrac wilt ontvangen.

ICPC

Kritisch op onderzoek

weigeren of in te korten. Reacties kunt u schriftelijk indienen.
Uw post versturen naar: AgriMedia, t.a.v. LandbouwMechanisatie,
redactie@landbouwmechanisatie.nl. Bijdragen kunnen ook
worden geplaatst op de website van LandbouwMechanisatie.

Farm and Ranch show

22 en 23 mei
Tweejaarlijks forum voor informatieuitwisseling
op strategisch en technisch gebied voor onder
meer landbouwvoertuigen
Helmut-Lislt-hal, Graz, Oostenrijk
www.avl.com/icpc

Foto: Gertjan Zevenbergen

AGENDA

Postbus 42, 6700 AA Wageningen. Mailen kan ook naar:

Op de internetpagina van LandbouwMecha
nisatie plaatste de redactie een bericht over
een Frans onderzoek naar rupsen en banden.
Uit het onderzoek, dat door een onafhanke
lijk instituut in opdracht van bandenfabrikant
Michelin werd uitgevoerd, blijkt dat de IF-

banden van Michelin vriende
lijker zijn voor de grond dan
rupsen. Maar dat geloven de
lezers van het bericht niet zo
maar. N. Rodenburg schrijft:
‘Tja, dit lijkt een mooi onder
zoek. Uitgevoerd door een
onafhankelijk instituut. Maar
dan wel weer in opdracht van
Michelin. Vraag me dus af hoe
‘onafhankelijk’ het onderzoek
uiteindelijk is.’
Dergelijke opmerkingen kregen
we ook via mail binnen op de
redactie. Laurens Maliepaard, gebruiker van
rupsen onder zijn trekkers zet ook vraagtekens
bij de conclusie. “Met verbazing las ik het
stukje over banden en rupsen. Ik heb ook
mijn vragen bij deze conclusie en ben dan
ook benieuwd met welk merk en type rups
dit onderzoek is uitgevoerd en hoe de afstel
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verschijnt op vrijdag 3 mei.

Foto: Albert van der Horst

Spelregels: Bijdragen en brieven moeten voorzien zijn van volledig

In het volgende nummer van Landbouw
Mechanisatie schrijven we over de McCormick
X70.40. De trekker wordt uitgebreid getest.

ling was?” Helder Licht geeft aan: ‘Allemaal
best, maar een rups zakt minder snel weg!’
En vervolgens wijst Piet de Jong, op onder
zoek dat machinebouwer Claas uitvoerde:
‘Zoals altijd zijn er ook nu weer tegen
strijdige berichten te vinden.’

Les Culturales

Cereals / Sprays and Sprayers
12 en 13 juni
Jaarlijkse werktuigenshow met demonstraties
voor de landbouw
Boothby Graffoe, Lincolnshire, Groot-Brittannië
www.cerealsevent.org.uk

“Ik heb net een nieuwe trekker gekocht met
een luxe cabine en een goed geveerde stoel.
De geluidsisolatie is prima. In de cabine komt
het lawaai niet boven 72 dB(A). Heeft die stilte
nog gevolgen voor de veiligheid?

Fieldays

Helaas kleven aan deze goede geluidsisolatie
ook een aantal bezwaren. Je hoort onvol
doende functionerende machinedelen niet
meer. Dan zul je die componenten moeten
voorzien van een sensor, die de storing in de
cabine meldt. De situatie op de openbare weg
is anders. In de lawaaiwerende cabine merk
je weinig van het geluid buiten de cabine.
De sirenes van politie, ziekenauto’s en brand
weer bereiken je niet of erg laat. Door die
goede cabine ben je veel meer aangewezen
op de visuele signalen. Je moet dus heel goed
kijken naar het gedrag van andere verkeers
deelnemers en op gele en blauwe zwaailichten.
Stel de spiegels goed af, schuif ze zonodig uit
en zorg voor verlichting en markering. Ook
optimaal zitcomfort kan voor verrassingen
zorgen. Een pneumatisch geveerde stoel in
een geveerde cabine lijkt het summum van
comfort en veiligheid, maar dat is soms
mooie schijn. Pneumatisch geveerde luxe
stoelen geven de chauffeur een goed gevoel,

12 -15 juni
Brede outdoor landbouwbeurs
Mistery Creek, Hamilton, Nieuw-Zeeland
www.fieldays.co.nz

Graandemodag
4 juli
Dag voor de graanteler met
machinedemonstraties
PPO Westmaas, Westmaas
www.graandemodag.com

De Landbouwvakbeurs
‘s-Hertogenbosch
9 - 11 oktober
Regionale landbouwvakbeurs
Brabanthallen , ‘s-Hertogenbosch
www.landbouwvakbeurs.nl
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Vraagbaak: Is een stille en com fortabele cabine gevaarlijk?
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maar op lokale en slecht geplaveide landweg
getjes is het oppassen. Door de gaten en onef
fenheden in de rijbanen kan de vooras gaan
springen. Soms komen beide voorwielen van
de grond. En het gekke daarbij is, dat je dat
door de goede vering van cabine en stoel nau
welijks opmerkt. Als je gewoon vooruitkijkt
en niet let op de banden op de vooras, merk
je dat niet.
Ook hier geldt dus dat meer rijcomfort bete
kent nog meer letten op het gedrag van de
trekker en van mede weggebruikers. Zonder
het te beseffen heb je zo voor jezelf een
gevaarlijke situatie gecreëerd.

Abonnementen
AgriMedia bv, lezersservice, telefoon (0317) 46 56 70,
mail@agrimedia.nl. Abonnementen kunnen elke
maand ingaan en worden aangegaan voor de duur
van een jaar. Na het eerste abonnementsjaar wordt
het abonnement stilzwijgend verlengd. Opzeggen
kan op elk moment na de eerste contractsperiode.
De vervaldatum ligt, volgens de wettelijke
abonnementsvoorwaarden voor kranten en
tijdschriften, op 3 maanden na de opzegging.
Eventueel teveel betaald abonnementsgeld wordt
gerestitueerd. Correspondentie over abonnementen
en opzeggingen bij voorkeur per e-mail:
mail@agrimedia.nl of per fax: (0317) 46 56 71
of schriftelijk naar: AgriMedia bv, postbus 42,
6700 AA Wageningen. Opzeggingen worden
schriftelijk bevestigd; dit is het bewijs dat de
opzeggingis ontvangen en verwerkt.
Abonnementsgeld (11 nummers)
Basistarief Nederland is € 102,38 (excl. 6% btw en
incl. gratis verzending). De abonnementstarieven
worden 2 maal per jaar aangepast.
Kijk voor de actuele en buitenlandse tarieven op
www.landbouwmechanisatie.nl onder het kopje
abonneren of vraag deze telefonisch op bij de
abonnementenadministratie +31 (0) 317 46 56 70.
Vakbladen
AgriMedia is ook uitgever van de vakbladen
Tuin en Park Techniek, Veehouderij Techniek
en V-focus. Voor meer informatie, kijk op:
www.agrimedia.nl of www.mechaman.nl

Heeft u ook een vraag?
Stuur uw vraag naar LandbouwMechanisatie,
Postbus 42, 6700 AA Wageningen.
Mailen kan ook: redactie@landbouwmechanisatie.nl
Foto: leverancier

5 en 6 juni
Beurs voor de teelt van akkerbouwgewassen
Boutervilliers, Frankrijk
www.lesculturales.com
				

Lezersservice

Comfort voor de bestuurder kan betekenen
dat je niet alles wat om de trekker gebeurt,
opmerkt.

LandbouwMechanisatie april 2013

55

