het nieuws

APH-Noord heeft zich uitgebreid met een nieuwe
partner: Peterse Mechanisatie Uithuizen. Met
ingang van 1 juni vervult Peterse de functie van
servicepartner voor de regio Noord-Groningen.
Peterse heeft zich onder meer toegelegd op de
speciaalbouw van zelfrijdende voorraadrooi
systemen. Peterse sluit per 1 juni aan bij de
bestaande APH-Noord servicepartners:
Tol Mechanisatie (Slochteren), LMB Geertsema
(Munnekezijl) en Mijno van Dijk Mechanisatie
(St. Annaparochie).

Dubbele arm voorkomt buiging
Pöttinger brengt de vernieuwde Terradisc
1001-serie op de markt. Deze nieuwe compacte
schijveneg is verkrijgbaar in een werkbreedte
van 3 tot 6 meter. Een opvallende verandering
is het twin-arm-systeem. Door de constructie
zou er geen zijdelingse doorbuiging op zware
en droge grond zijn. Bovendien heeft de serie
een grotere wieldiameter van 580 mm.

Ploeger Oxbo koopt Bourgoin
Bourgoin, het bedrijf dat in Bournezeau (Frankrijk) oogstapparatuur produceert, is overgenomen door de Ploeger Oxbo Group (POG). Met
de overname van Bourgoin haalt POG meer
dan 50 jaar ervaring in huis. Ook moet de overname bijdragen aan de uitbreiding van de productiecapaciteit. Ploeger Oxbo wil wereldwijd
oogstapparatuur en gerelateerde producten
voor agrarische nichemarkten leveren.
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Voor 3.000 euro een spuitmachinewasplaats

Het Cotraco-antidiefstalsysteem beveiligt trekkers en zelfrijdende machines tegen brandstofdiefstal. Het systeem bestaat uit een elektronisch kastje dat in verbinding staat met de
accu, een tankvlotter en een een alarmsignaal,
bijvoorbeeld een luchthoorn.

Uitwendig reinigen van een landbouwspuit
moet op het land. De praktijk is dat je dan met
de laarzen in de blubber staat en een natte
modderige vlek achterlaat op het land. DLV
Plant bedacht een oplossing.

je met de contactsleutel de motor uitzet.
Daalt vervolgens het brandstofsysteem in
de tank te snel, dan gaat er gedurende drie
minuten een luchthoorn of ander alarmsignaal af. Het systeem hoeft daarna niet
gereset te worden – het reactiveert zichzelf.
Dus dieseldieven die na het eerste alarm als
nog hun slag willen slaan, worden opnieuw
geconfronteerd met een alarmsignaal.
Op verzoek levert Cotraco een externe accu
zodat het losdraaien van een accupool nutte
loos is; het alarm blijft gewoon werken.
Inmiddels heeft het bedrijf uit Made 500
alarmsystemen laten inbouwen in voorna
melijk vrachtwagens in Nederland, Malta,
België en Polen. Cotraco heeft het systeem
nu ook geschikt gemaakt voor 12 volt, zodat
het eenvoudig – binnen een uur, claimt
Cotraco – op elke trekker of zelfrijder te
bouwen is. Reken voor een trekker of zelf
rijdertje op een vanafprijs van 400 euro.

Het alarmsysteem wordt geactiveerd zodra

Het systeem geeft een alarmsignaal af als het
brandstofpeil daalt bij uitgeschakelde motor.

In Dreischor (Zeeland) werd op 10 juni de
eerste wasplaats voor het uitwendig reinigen
van landbouwspuitmachines geopend. Met
eenvoudige middelen en een investering van
3.000 euro is de wasplaats volgens DLV Plant
op elk akkerbouwbedrijf aan te leggen.
“De wasplaats verenigt de praktische zaken
van het schoonmaken van spuitmachines”,
vertelt Cor van Oers van DLV Plant. Veel boe
ren maken hun spuitmachines schoon op het
land. “Dat mag natuurlijk, maar het probleem
is dan dat de boer in de bagger staat. Boven
dien is daar vaak geen elektriciteit beschik
baar.” Spuitmachines moet je uitwendig
reinigen op onverharde bodem, zodat resten

van chemische middelen niet op het riool of
oppervlaktewater terechtkomen. Met de was
plaats heeft DLV Plant naar eigen zeggen
geprobeerd de situatie op het land te simule
ren, zonder de nadelige aspecten. Het feit
dat de wasplaats maar twee keer paar jaar
gebruikt mag worden, uitsluitend voor het
reinigen van spuitmachines, en er volgens
Van Oers niet meerdere boeren gebruik van
mogen maken, beschouwt hij niet als nade
lig. Van Oers: “Met de investering ben je in
één keer klaar en een aannemer legt alles
aan.”

Maximaal twee keer per jaar
De wasplaats mag, vanuit wettelijk oogpunt,
maximaal twee keer per jaar worden
gebruikt om de spuitmachine aan de buiten
kant schoon te maken. Het reinigen op de
wasplaats voorkomt dat gewasbeschermings
middelen in het oppervlaktewater of riool

De wasplaats is 6 bij 10 meter, onder de grasblokken ligt worteldoek. Daaronder ligt 10 centimeter zand en daaronder 30 centimeter puin.

terechtkomen. Op welke manier gecontro
leerd wordt of boeren er ook daadwerkelijk
maar twee keer per jaar gebruik van maken,
is niet bekend.

MechaTrac brengt verbruiks gegevens Massey Fergusons in kaart
Massey Ferguson-importeur MechaTrac heeft
de verbruikscijfers van twee trekkerseries in
kaart gebracht. Bij hetzelfde type ligt het verbruik bij akkerbouwers het hoogst, gevolgd
door de trekkers van loonwerkers. Dezelfde
trekkers zijn in de handen van de melkvee
houders het zuinigst.
Trekkerfabrikant Massey Ferguson rust zijn
trekkers al jaren uit met een boardcomputer,
waarmee de eigenaren onder meer het
brandstofverbruik van hun trekker kunnen
volgen. Maar Massey Ferguson-importeur
MechaTrac was eigenlijk ook wel benieuwd
naar de verbruikscijfers in de praktijk en
vroeg begin dit jaar ruim 600 boeren en loon
werkers die tussen 2006 en 2012 een trekker
uit de 6400- en 7400-serie hadden aangeschaft
om hun boardcomputer uit te lezen en hun
bevindingen op te sturen naar de importeur.
293 boeren en loonwerkers gaven gehoor aan
de oproep.
Tijdens de velddemonstratie Super6, half juni
in Wilp werden de verbruiksgemiddelden
van alle modellen uit de 6400- en 7400-serie
bekendgemaakt. Zo blijkt uit de gegevens bij
voorbeeld dat de viercilinder 6455 met een
Dyna-6 powershifttransmissie en een vermo

gen van 115 pk gemiddeld 6,28 liter per uur
verbruikt. De 175 pk sterke 6485 met dezelfde
bak en een zescilindermotor neemt gemiddeld
genoegen met 12,27 liter per uur.De 180 pk
sterke 7485 met een traploze bak verbruikt
gemiddeld 11,80 liter per uur. Verder blijkt
dat akkerbouwers de meeste brandstof ver
stoken, dan de loonwerkers en tot slot de
melkveehouders.
Met louter praktijkcijfers van Massey Fergu
sons, is niet vast te stellen hoe het verbruik
van de trekkers van dit merk zich verhoudt
tot vergelijkbare modellen van de concurren
ten. Maar de verbruikscijfers bevestigen wel
het vermoeden van sales- en marketingmana
ger Marc de Haan van MechaTrac dat Massey
Fergusons zuinig omspringen met brandstof.
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Peterse bij APH-Noord

Cotraco-kastje frustreert brandstofdief

Foto: Wilbert Beerling

kortkortkort

Binnen 24 uur, met een gemiddelde snelheid
van 18 km/u, is met een achtrijige Väderstad
Tempo een wereldrecord gevestigd. In de
zwarte grond nabij Kiev (Oekraïne) werd met
een Case IH 212 hectare mais gezaaid. Op 24
april rond de klok van elf begon het experiment
waarbij getracht werd het oude wereldrecord
te verbreken. In een tijdsbestek van 24 uur
werd bijna 212 hectare mais gezaaid. Recordhouder Horsch zaaide vorig jaar 448 hectare
mais in 24 uur. Dat is 18,67 hectare per zaai
element. De Väderstad Tempo zaaide 26,5
hectare. Een zaaielement van een achtrijige
Väderstad zaait dus 42 procent meer dan een
element van een 24-rijige Horsch.

Afbeelding: leverancier

Wereldrecord verbeterd

De Massey Fergusons die met een traploze
bak (Dyna VT) worden geleverd, kunnen op
verzoek worden uitgerust met Dynamic
TractorManagement (DTM). Deze elektronica

handhaaft de gewenste rijsnelheid en mini
maliseert tegelijkertijd het motortoerental,
zodat het brandstofverbruik zo laag mogelijk
blijft.

Constant motortoerental
En dat loont. Uit een proef van MechaTrac
met een Massey Ferguson 7618 met een Dyna
VT-traploze bak en een vierscharige ploeg op
kleigrond, bleek de trekker met DTM ‘aan’
genoeg te hebben aan 14 liter per uur. Dat is
een liter per uur minder dan dezelfde trek
ker met DTM ‘uit’. Met DTM uit draaide de
motor constant 1.680 toeren per minuut,
met het systeem aan, varieerde het toerental
tussen de 1.500 en 1.800. De rijsnelheid
(7,2 km/h) en dus ook de bewerkte oppervlakte
lag in beide gevallen ongeveer even hoog.
Een liter per uur lijkt misschien nog niet al
te veel. Maar op 200 hectare ploegen gaat het
wel om een verschil van 260 liter diesel.
En met de huidige brandstofkosten (exclusief
btw), steek je dan op jaarbasis al snel 300 euro
in je zak.

Gemiddeld gebruikt een Massey Ferguson
7480, de trekker die LandbouwMechanisatie
eind 2011 testte, 11,04 liter diesel per uur.
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