lezers pagina
Volgende keer

Spelregels: Bijdragen en brieven moeten voorzien zijn van volledig
adres. De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te
weigeren of in te korten. Reacties kunt u schriftelijk indienen.
Uw post versturen naar: AgriMedia, t.a.v. LandbouwMechanisatie,
Postbus 42, 6700 AA Wageningen. Mailen kan ook naar:
redactie@landbouwmechanisatie.nl. Bijdragen kunnen ook
worden geplaatst op de website van LandbouwMechanisatie.

Open Dag SPNA Ebelsheerd 2013
2 juli 2013
Open dag met aandacht voor mechanisatie
SPNA Ebelsheerd, Hoofdweg 26, Nieuw-Beerta
www.spna.nl

3 - 5 juli 2013
Conferentie over intelligente land- en bosbouw
Vingsted Hotel en conferentiecentre
Billund, Denemarken
www.ciosta.org

Graandemodag

World Ploughing Championship
19 en 20 juli 2013
Jaarlijkse wereldkampioenschappen ploegen
Olds, Alberta, Canada
www.worldploughing.org

Libramont
26 - 29 juli 2013
Jaarlijkse openlucht landbouwbeurs
Beursterrein, Libramont, België
www.foiredelibramont.com

Farm Progress Show
27 - 29 augustus 2013
Amerika’s grootste outdoor landbouwshow
Decatur, Illinois, USA
www.farmprogressshow.com

De Landbouwvakbeurs
‘s-Hertogenbosch
9 - 11 oktober 2013
Regionale landbouwvakbeurs
Brabanthallen, ‘s-Hertogenbosch
www.landbouwvakbeurs.nl

Agritechnica
10 - 16 november 2013
Grote mechanisatietentoonstelling
Hannover Messe, Hannover, Duitsland
www.agritechnica.com
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verschijnt op vrijdag 30 augustus.

Wie weet waar het metalen voorwerp echt voor
dient, kan het winnen. Stuur voor 12 augustus een
kaartje naar Redactie LandbouwMechanisatie,
postbus 42, 6700 AA Wageningen of stuur een
e-mailtje met uw oplossing naar
redactie@landbouwmechanisatie.nl.

tussen 1917 en 1976 het beeld van de land
bouw bepaalden. In de winkel kost het boek
van Veldman Uitgevers 12,99 euro.

Vraagbaak: opgetrokken wielen op haspel
Haspelinstallaties zijn er in verschillende uitvoeringen. Bij een aantal machines kunnen
de wielen hydraulisch worden opgetrokken.
Wat heeft dat voor functie?
Bij de komst van haspelinstallaties was een
perceelslengte van 300 meter het maximum.
Met 75 mm dikke slangen was het drukverlies
in de slang nog acceptabel. Door de grotere
percelen is de lengte van de slangen toegeno
men tot 500 meter. Om de sproeier of sproei
boom ook dan nog van voldoende water te
voorzien bij een acceptabel drukverlies,
wordende haspels uitgerust met
dikkere slangen. Deze slangen zijn minder
buigzaam en vragen een haspeltrommel met
een grotere doorsnee. En daardoor neemt de
hoogte van de machine toe tot meer dan vier
meter. In een gebied met veel viaducten kan
dat bij het verplaatsen van een standaard
haspel tot problemen leiden. Hydraulisch in
hoogte verstelbare wielen op de haspel zijn
dan een oplossing.
Hierbij is de draaikrans veel lager gepositio
neerd dan bij de standaardmachine. In trans
portstand blijft de haspel meestal onder de
vier meter. Bij het beregenen komt de onder
kant van de draaikrans op de grond.

De bovenzijde kan dan 90 graden zwenken,
vooraf aan het uittrekken van de lange slang.
Aan deze oplossing kleeft wel een nadeel.
Door de veel lagere positie van de constructie
zit de trekboom aan de bovenbouw vast. Bij
het in werkstand draaien, draait dus ook de
trekboom mee. Om de machine aan het eind
van een trek te verplaatsen, moet de haspel
eerst worden teruggezwenkt in de transport
stand. Pas dan staat de trekboom weer in lijn
met de machine kun je de wielen laten zak
ken. In tegenstelling met de standaardhaspel
moet de sproeiboom of het sproeikanon wor
den afgekoppeld en apart worden verplaatst
Dat kost tijd.

Foto: Jannes Hoenderken

4 juli 2013
Dag voor de graanteler met demonstraties
PPO Westmaas, Westmaas
www.graandemodag.com

mee te verwijderen tussen tegels op het ter
ras? Is een het een decorstuk uit de tv-serie
The Thunderbirds? Of is het ‘echt’ zwerfvuil
dat door buitenaardse wezens op aarde is
achtergelaten?

Maar niet alleen inzenders met een juiste
oplossing maken kans op een prijs. Ook origi
naliteit wordt beloond. Onder de leukste en
origineelste inzendingen verloten we name
lijk twee exemplaren van het boek Tractoren
– portretten van iconische modellen.
Het uit het Engels vertaalde boek telt 112
pagina’s en behandelt bijna 40 trekkers die

Foto: Albert van der Horst

Ciosta XXXV

Soms kom je als journalist voor Landbouw
Mechanisatie voorwerpen of gereedschappen
tegen, waarvan je denkt: wat is dit in hemels
naam? Onlangs hadden we het weer bij de
hand. Is het metalen voorwerp op de foto een
tweedimensionale mal voor een vuurwapen?
Is het een handig gereedschap om onkruid

In het volgende nummer van LandbouwMechanisatie onder meer aandacht voor
nieuwe maaidorsers van New Holland en
een verreiker van Claas.

Foto: Gertjan Zevenbergen

Foto: Gertjan Zevenbergen

AGENDA

Ingezonden

Lezersservice

Abonnementen
AgriMedia bv, Lezersservice, telefoon (0317) 46 56 70,
mail@agrimedia.nl. Abonnementen kunnen elke
maand ingaan en hebben een looptijd van een jaar.
Vervolgens wordt het abonnement stilzwijgend met
de duur van 1 jaar verlengd. De verlenging wordt
een maand voor de vervaldatum gerealiseerd.
Opzeggen kan op ieder moment, waarbij de vervaldatum standaard aan het einde van de looptijd ligt.
Op de factuur kunt u zien wanneer de looptijd
eindigt. In overleg kan een opzegtermijn van
3 maanden worden afgesproken: u ontvangt dan
een creditnota voor de niet afgenomen nummers,
onder aftrek van € 10,- administratie- en transactiekosten. Opzeggingen worden schriftelijk bevestigd:
dit is het bewijs dat de opzegging is ontvangen en
verwerkt. 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.
Abonnementsgeld (11 nummers)
Basistarief Nederland is € 104,95 (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

Een beregeningsinstallatie waarvan de wielen
hydraulisch kunnen worden opgetrokken.
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