het nieuws
MCP Zeeland importeur van de Chaser

Agco, moederbedrijf van onder meer Fendt en
Massey Ferguson, zal de komende drie jaar 42
miljoen dollar investeren in de fabriek in het
Amerikaanse Jackson in de staat Minnesota.
De investering levert 75 extra banen op.
Dat brengt het totaal aantal werknemers van
fabriek op meer dan 1.200. Het project zal de
productiecapaciteit met 25 procent verhogen.
De eerste fase, gepland in de herfst van 2013,
zorgt voor een capaciteitsgroei van 20 procent.
De installatie van een extra robotlaser maakt de
productielijn, die door de volledige productie
van onder meer Challenger- en Massey Fergusontrekkers efficiënter maken.

Mobiel onkruid herkennen
De nieuwe mobiele app van IRS maakt het
determineren van onkruid in een suikerbietenperceel mogelijk. De online app van IRS is al
sinds 2004 beschikbaar, maar kan nu ook
zonderinternetverbinding worden gebruikt.
In de applicatie kunnen kenmerken van het
door de gebruiker niet herkende onkruid worden ingevuld. Aan de hand daarvan zoekt de
app de juiste informatie over het onkruid.
Ook beschikt de app over een alfabetische
opsomming van 135 verschillende breed
bladige onkruiden in suikerbieten. De app is
gratis te downloaden voor Android en iOs.
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De drieassige Chaser is ontwikkeld om de
oogst van verschillende gewassen zo snel
mogelijk over te laden op vrachtauto’s.
Vaak kan de vrachtwagen gewoon op de weg
blijven staan, zodat de weg schoon blijft.
De Chaser kan de achterkant vier meter
optillen en vervolgens drukt de bewegende
voorwand de inhoud naar buiten. De wagen
kan voor verschillende gewassen worden
gebruikt, zoals suikerbieten, graan, erwten
en aardappelen. Ook kan de Chaser in het
voorjaar worden ingezet bij het kunstmeststrooien en pootgoed en voor het lossen van
producten in lage ruimtes. Volgens de kersverse importeur is de Chaser overlaadafschuifwagen erg stabiel door de unieke
coil-vering.

Met een Chaser afschuif-verlaadwagen kan de
vrachtwagen op weg blijven staan.

John Deere lanceert viercilinder Stage 4 zonder DPF
De nieuwe PowerTech PWL 4.5L viercilinder
van John Deere haalt de emissie-eisen van
Stage 4 zonder gebruik te maken van een
dieselpartikelfilter (DPF)
De theorie van het verminderen van schadelijke emissie ging er tot nu toe vanuit dat bij
Stage 4 alle gangbare technieken (DPF, DOC,
EGR en SCR) nodig zijn. John Deere heeft het
nu in de klasse van 63 tot 104 kW voor elkaar
om het partikelfilter uit dat rijtje te schrappen.
Volgens de Amerikaans-Duitse fabrikant
scheelt dat in de kosten en vraagt het minder
inbouwruimte.
John Deere introduceerde de nieuwe vier
cilinder op de Bauma, de bouwmachinebeurs
die onlangs in München werd gehouden.
Met een inhoud van 4,5 liter dekt de motor
een bereik van 63 tot 104 kW (85 tot 140 pk).
John Deere biedt daarmee voor offroad
machines (waartoe ook trekkers behoren)

Stage-4 motoren aan van 35 tot 441 kW (48
tot 600 pk). Van 35 tot 54 kW (48 tot 74 pk)
doet John Deere dat met DOC en DPF, boven
de 102 kW (140 pk) gebruikt John Deere de
vier bekende emissietechnieken.

Zonder partikelfilter
Het weglaten van het partikelfilter in de
populaire middenklasse is John Deere gelukt
door extra aandacht te besteden aan het verbrandingsproces in de cilinders. Dat gaat over
de wijze waarop lucht wordt samengedrukt
voordat de brandstof wordt ingespoten en de
wijze van de verbranding die daarop volgt.
Ook pakte John Deere de SCR-techniek aan:
de manier waarop de ureumvloeistof AdBlue
geïnjecteerd in en gemengd wordt met de
uitlaatgassen.
De fabrikant slaagde er lange tijd in AdBlue
buiten de deur te houden. Voor nieuwe trekkers tot 130 kW gaan de strenge milieueisen

Om stengelige energiegewassen zoals miscanthus te kunnen oogsten, heeft Kuhn de WS100
Bio in het programma opgenomen. De machine
is er in twee versies. De WS280Bio met een
werkbreedte van 2,80 meter en de WS320Bio
met een werkbreedte van 3,20 meter.
De machine die wordt gebouwd door de Italiaanse fabrikant Nobili, heeft veel weg van
een flinke klepelmaaier. De machine hangt
in de driepuntsfronthef van de trekker.
Omdat een zwadbord het gemaaide materiaal
op een 1,30 meter breed zwad legt, kan een
ronde- of vierkantebalenpers het verhakselde
materiaal oprapen en tot balen persen. Dat is
zelfs in een werkgang mogelijk, meent de
leverancier.
De stalen klepels, op een middels v-snaren
aangedreven rotor, verhakselen de planten.
In het geval van de WS320 Bio zijn er 72 klepels op de as gemonteerd. Bij zijn kleinere
broertje zijn dat er 64. Een hydraulisch aangedreven vijzel achter de klepelas transporteert het gewas naar het midden van de
maaier, zodat het op een zwad terechtkomt.
Een geleider houdt lange planten vast en
duwt ze iets voorover, zodat ze niet op de
maaier terechtkomen.

De viercilinders van John Deere kunnen het
straks zonder dieselpartikelfilter stellen.

van Stage-4 in per oktober 2014. Vanaf januari
volgend jaar moeten alle nieuwe trekkers
met een vermogen boven de 130 kW al aan
Stage-4 voldoen.

Flexibel gewicht

Kuhn WS Bio-klepelmaaier krijgt     energiegewas klein
De machines wordten aangedreven door de
1.000 toerige aftakas. Minimaal is voor de
WS280Bio 74 kW (100 pk) aan vermogen
nodig. Bij de grote machine is dat 82 kW
(111 pk). Dat gevraagde vermogen is echter
sterk afhankelijk van de leeftijd en dus de
dikte van het gewas. Maximaal kan de
WS280Bio 147 kW (207 pk) en de WS320Bio
152 kW (207 pk) verdragen. De machines
wegen respectievelijk 1.500 en 1.900 kg.
De klepelhoogte is instelbaar in vijf stappen
over een hoogte van 25 tot 133 mm.
Mechanisatiebedrijf Vermeulen uit Oostburg
demonstreerde samen met Kuhn-importeur
RTH begin mei met een model uit de nulserie
in Zeeuws-Vlaanderen. Tijdens die demonstratie bleek dat de trekker die de klepelmaaier aandrijft, voorzien moet zijn van een
ventilator die andersom kan draaien. Dat
houdt de radiateur van de trekker schoon.
De WS320Bio kost 24.045 euro.

Foto: leverancier

Agco breidt productiecapaciteit uit

MCP Zeeland in Zaamslag gaat de Chaserafschuif-overlaadwagens van het Britse merk
Larrington verkopen in de Benelux.

Foto: Levarnacier

kortkortkort

Koninklijke Reesink heeft in het eerste kwartaal
van 2013 6,5 procent meer omzet geboekt dan
in hetzelfde kwartaal van 2012. “Dat komt met
name door de goede afzet in de akkerbouw en
in het grondverzet”, zegt CEO Gerrit van der
Scheer. Ondanks de hoge omzet, viel de verkopen in de melkveehouderijsector en het openbaar groen tegen. “De lange winter had daar
een groot aandeel in”, weet Van der Scheer. In
het eerste kwartaal van 2012 piekte de omzet
van Packo Agri, sinds 2006 onderdeel van de
Reesink-groep, dankzij de beurs Agribex in
december 2011. Dat komt om het jaar voor en
staat een zuivere vergelijking van beide eerste
kwartalen in de weg.

Foto: Gertjan Zevenbergen

Koninklijke Reesink: hogere omzet

Röcker Metalltechnik in Wietmarschen (D) brengt
een flexibel frontgewicht op de markt. De basisplaat, die vastzit aan het driepuntsframe voor de
fronthef, weegt 300 kilo. Dat is naar believen uit te
breiden met platen van 250 kg per stuk tot een
maximum van zeven platen. Het totaal komt daarmee op 2.050 kilo. De voorste plaat is (zoals op de
foto) te voorzien van snelkoppelhaken voor een
frontwerktuig. Het bedrijf in Wietmarschen (zo’n
20 km over de grens bij Denekamp) levert bij dit
flexibele frontgewicht een aan- en afkoppelbok
die te verplaatsen is met de vorkheftruck of met
een pompwagen voor pallets. De gewichten komen
trapsgewijs op deze bok, waardoor het aantal
gewichten naar believen is te variëren, zonder
schroef- of sleutelwerk. De fabrikant is te vinden
op www.roecker-metall.de.

De Kuhn WS320Bio oogst energiegewassen,
Daarvoor is minimaal 82 kW (111 pk) motor
vermogen nodig.
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