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Tekst en foto’s: Wilbert Beerling, Henk Beunk, Albert van der Horst, Gertjan Zevenbergen

Scan de foto met de AgriMedia app
om de extra’s van de beurs te zien.
Voor download app, zie ook pagina 4.

Aan groot en en klein nieuws geen gebrek op deze
editie van Agritechnica. De grootste wieltrekker ooit
was niet alleen in trek bij het jongste beurspubliek. En
ook de oudere bezoekers vermaakten zich uitstekend
met de kleinste miniatuurtrekkers.

Voor groot en klein
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Deutz-Fahrs 11440 imponeert

Groen monster houdt Agritechnica-publiek bezig
Trekkerbouwer Deutz-Fahr bracht de grootste
blikvanger naar Agritechnica: een trekker met
een vermogen van 330 kW (440 pk).
Een verrassing was de Deutz-Fahr 11440 niet.
Tijdens de vorige Agritechnica in 2011 kondigde
Deutz-Fahr het ‘440 hp-project’ al aan. De
serie is nu bijna klaar. In 2015 kun je er voor
het eerst mee rijden, in 2016 rollen de drie
types uit de 11-serie van de band.

1

Italiaanse styling

Het Italiaanse Giugiaro Design gaf de trekker
vorm. Dit bureau tekende ook de Mini Cabrio,
de Vredestein Sportrac autoband en de Nikon
D4-camera. Opvallend zijn de ledlampen in
de neus en de cabine.

2

Voorasvering

Deutz-Fahr ontwierp met fabrikant Dana een
geveerde vooras. ABS en droge remschijven
zijn een optie, maar noodzaak bij een maximumsnelheid van 60 km/h.

3

MTU-motor

In deze serie monteert Deutz-Fahr geen
Deutz-motor zoals we gewend zijn, maar een
motor van MTU. In de grootste gaat het om een
zescilinder met een inhoud van 12,8 liter en
een koppel van 1.800 Nm bij 1.900 toeren. Hij
levert maximaal, met boost, 324 kW (440 pk).
In de twee kleinere modellen ligt een 10,7 liter
MTU-motor. SCR zorgt ervoor dat de trekker
aan de Stage 4-emissie-eisen voldoet.

4

ZF-cvt en achteras

ZF levert de Terramatic TMG45-transmissie,
de opvolger van de Eccom 3.0. De bak gaat
in 2014 in productie en kan 450 pk aan. De
maximumsnelheid bedraagt 50 of 60 km/h
bij 1.700 motortoeren.
De door Deutz-Fahr ontworpen achteras kan
22 ton dragen: 4 ton meer dan in West-Europa
is toegestaan. De Oost-Europese en Russische
boeren vroegen daarom.

5

Nieuwe cabine

De geveerde, cabine is zo groot dat er een ruime
tweede stoel in de cabine past. Voor onderhoud

‘Jonge designers gebruiken een
computerom een trekker te ontwerpen.
Onze ingenieur gebruikt zijn hersens.
Het resultaat is hetzelfde.’
Andrzej P. Kublik is CEO van Farmtrac Europe.
Farmtrac is een onderdeel van het Indiase Escorts.
Onder de naam Farmtrac Europe bouwde Escorts
een fabriek in Polen.
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New Holland-methaantrekker
De New Holland-methaantrekker moet binnen
vijf jaar praktijkrijp zijn. Een stuk sneller dan de
te dure waterstoftrekker van de fabrikant. New
Holland rustte een 100 kW (135 pk) T6.140 uit
met negen gastanks. Je kunt er een halve dag
op rijden. Daarna moet je overschakelen op de
15 liter benzinetank. Zo zou je 25 tot 40 procent
op de brandstofkosten kunnen besparen.

wordt de cabine met een hydraulische
cilindergeheven.

6

5

Grootste maat banden

Deutz-Fahr kiest voor 2,32 m hoge Michelins
IF900/65R46 om het vermogen op de grond
te brengen. Op de voorwielen ligt 650/65R38.

7

De hefinrichting

Het loadsensing-hydraulische systeem levert
via acht ventielen, maximaal 300 liter olie
per minuut. De maximale druk is 200 bar.
De hef tilt maximaal 12.000 kg aan de kogels.

3
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Technische gegevens
Drie modellen
Motor
Cilinderinhoud
Max. vermogen
met boost

11350
MTU
10,7 l
263 kW
(350 pk)

11400
MTU
10,7 l
294 kW
(400 pk)

11440
MTU
12,8 l
324 kW
(440 pk)

Lindner Lintrac stuurt met vier wielen
Het Oostenrijkse Lindner kruiste een laagzwaarte
puntmaaier met een landbouwtrekker. Het
resultaat is de vierwielbestuurde Lintrac 90. De
uitslag van de achterwielen bedraagt 20 graden.
De trekker met ZF-cvt heeft een vermogen van
67 kW (90 pk). De kans is groot dat er een 60 en
75 kW (80 en 100 pk) model bij komt. De trekker
kost 98.000 euro. Lindner heeft 35 Lintracs in
bestelling waardoor de productie tot oktober
volgend jaar vol zit.

V12-motor in Challenger MT875E
Challenger, onderdeel van Agco, monteert in de
nieuwe MT800E-serie een 16,8 liter V12-motor.
Geen Caterpillar, zoals voorheen, maar eentje van
AgcoPower. De motor levert in het topmodel, de
MT875E, 475 kW (637 pk). Grote voordeel zou zijn
dat de motor stiller is. Tegelijkertijd heeft dit
model nu ook een meesturende driepuntshef
die 14.000 kg tilt.

JCB 4000 volgt 2000 op
In de herfst van 2014 is JCB’s 4000-serie klaar, die
de 2000-serie gaat vervangen. De drie trekkers
hebben een traploze transmissie, vierwielbesturing en halen 120 tot 164 kW (160 tot 220 pk) uit
een 6,7 liter AgcoPower-motor. De topsnelheid
is 65 km/h, ABS is standaard. Net als het uiterlijk
van de trekker is de cabine met grote glazen
deuren, compleet vernieuwd.

Tym komt eindelijk met cvt
Jaren geleden kondigde het Zuid-Koreaanse
Tym de trekker met traploze transmissie al aan.
Nu is het zover. De TX1500 heeft een ZF-transmissie, een Perkins-zescilindermotor van 110 kW
(150 pk) en een geveerde Carraro-vooras. Op
een monitor in de cabine zijn de instellingen van
de trekker zichtbaar. De trekker is pas in 2015
in Europa leverbaar. Dan kost hij 80.000 euro.
Er komt ook een 150 kW (200 pk) versie.
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Pneutrac keert de wang naar binnen
Verrassend alternatief van Mitas
De Pneutrac van Mitas is een nieuw type lagedrukband waarbij – simpel gezegd – de wang
niet naar buiten, maar naar binnen bolt. Het
loopvlak plat daardoor sterk af in de lengte en
benadert volgens Mitas dat van een rupsband.
Andere fabrikanten tonen zich sceptisch.
Galileo Wheel is de Israëlische ontwikkelaar
van de Pneutrac. Dit bedrijf werkt nu in de
productie en vermarkting samen met Mitas.
Deze Tsjechische fabrikant stoelt de argumentatie vooral op het loopvlak van een normale lagedrukband. Dat heeft de neiging om
in het midden enigszins naar binnen te bollen.
Dat gebeurt als de band verder inspoort dan
de nokhoogte en dus ook gaat dragen op de
bolling van de flanken. De druk van de bodem
op die zijkanten van de band zorgt er volgens
Mitas en Galileo voor dat het loopvlak in het
midden de neiging heeft naar binnen te
bollen. De gewone lagedrukband loopt in
die redenatie vooral op de zijkanten van het
loopvlak. De bodemdruk is daar dan hoger
dan strikt noodzakelijk. De Pneutrac kent
volgens Galileo dat probleem niet. De band

‘Ik ben een kei in het bedenken van
alternatieven voor vastgeroeste
denkwijzen.’
Avishay Novoplanski, oprichter van Galileo
Wheel Ltd en uitvinder van de Pneutrac.
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wordt bij afplatten namelijk niet breder dan
het loopvlak. Ook is volgens Mitas de zijdelingse stabiliteit van de Pneutrac beter dan
van een normale lagedrukband.

Scharnierwerking
Het geheim van de Pneutrac zit volgens Mitas
in de scharnierwerking van de flank. Het rubber is bij de velgrand, halverwege de flank en
bij het loopvlak fors dunner dan daartussen.
De min of meer tweedelige flank functioneert
daardoor als een scharnier en kan probleemloos afplatten. Die wang kan zelfs helemaal
plat en ook het tijdelijk rijden zonder lucht
in de band levert volgens Galileo geen
beschadiging van het rubber op. Wel is dan
uiteraard de veerkracht weg. Net als bij een
normale luchtband heeft de Pneutrac één
luchtkamer. Die is zandlopervormig, met een
vrij brede opening in het midden. De lucht
bij het loopvlak staat in open verbinding met
de lucht bij het velgbed. Bij afplatten wordt
de opening tussen de beide helften kleiner
en bij uitveren weer groter.

Brede luchtband zonder as
De Fieldball is een vinding van voormalig akkerbouwer Anselm Lischka. Zijn ruim twee meter
brede lagedrukband (een soort worstvorm) rolt
vrij (zonder as) in een bed van draaiende buizen
dat de last draagt. De bandenspanning varieert
tussen 0,2 en 0,5 bar. Voor kale, natte, grond is
de Fieldball niet geschikt omdat dan de rollen
aankoeken.

De eigenschap van een scharnier dat hij ten
opzichte van zijn vaste punten (in dit geval
de velg en het loopvlak) wel uit elkaar kan
bewegen, maar niet zijwaarts, zorgt er volgens
Mitas voor dat de Pneutrac bij transport met
een lage bandenspanning een grotere zijwaartse stabiliteit heeft dan een gewone
luchtband. Die laatste heeft in de wangen
vrij veel bewegingsvrijheid.
De Pneutrac was in Hannover te zien in de
maat 600/65R38. Die is voorlopig nog niet in
de handel. Er is nog veel veldwerk nodig
voordat het zover is, maar de verwachtingen
bij Mitas zijn hooggespannen. Ten opzichte
van een luchtband biedt de Pneutrac volgens
Mitas 48 procent meer tractie, 56 procent
meer contactoppervlak en 167 procent meer
zijwaartse stabiliteit. Andere fabrikanten, die
niet met naam en toenaam in de krant willen,
vinden dat Mitas het naar binnen bollen van
het loopvlak overdrijft. Ook merken ze op
dat de band minder luchtinhoud heeft en dus
minder draagkracht. Verder is de kans op
slijtage aan de nokken bij veelvuldig wegtransport hoger dan bij een normale band.

Automatisch drukwisselsysteem
Steuerungstechnik StG heeft een drukwisselsysteem ontwikkeld dat de minimale bandenspanning automatisch afstemt op de rijsnelheid
en het gewicht dat op de band rust. En dat betekent dat de chauffeur niet op een knopje hoeft
te drukken als hij met zijn machine de weg
opgaat. Het drukwisselsysteem constateert zelf
dat bij een toenemende rijsnelheid of hogere
belasting de bandenspanning omhoog moet.

De revolutionaire Pneutrac van Mitas
De bolling van flank kan een band in de lengte laten afplatten. Bij de Mitas Pneutrac zit deze bolling aan de binnenkant en werkt daar als een soort scharnier. Daardoor plat de band makkelijker af dan een traditionele band.

Tri-asser met aangedreven vooras
Scharmuller toont deze drieasser met een elektrisch aangedreven voorste as met wielmotoren.
De as zit net als de andere beide assen met het
frame verbonden via een kogeltrekhaak en
heeft dus een optimale bewegingsvrijheid
vrijheid. Twee hydraulische veerpoten en een
stabilisatorstang houden hem op z’n plaats.

GKN drijft traploos dorstrommel aan
De Russische Rostselmash-maaidorser Forum
760 heeft een motor van 360 kW (490 pk). Dat is
op zich niet bijzonder. Wel dat het vermogen via
een hydromechanische cvt van GKN Walterscheid
naar de dorstrommel gaat in plaats van via de
gangbare schijfvariator. In het traploze bereik
zitten twee punten waar de overbrenging
honderdprocent mechanisch is.

Ratelringsleutel werkt om een hoekje
Handgereedschap weet ook elke keer weer te
verbazen. Dat geeft dit setje ringratelsleutels
van SW Stahl aan. Behalve het gebruikelijke
verticale scharnier om ergens beter tussen te
komen, heeft de steel nu ook een horizontaal
scharnier om letterlijk om een hoekje te kunnen
werken. Dat kan zowel links- als rechtsom.
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Carbon in plaats van staal of aluminium
Spuitbomen van koolstof zijn lichter en stijver
Moet ik de spuitmachine nu uitrusten met aluminium of stalen spuitbomen? Na Agritechnica
is er een keuze bijgekomen. Ook carbon
behoort (binnenkort) tot de mogelijkheden.
Bezoekers kunnen op de Kverneland-stand
hun ideale spuitmachine samenstellen. Een
enkele of een dubbele as, de tankinhoud,
boombreedte – potentiële klanten wordt het
hemd van het lijf gevraagd. Wie het complete
lijstje heeft ingevuld, ziet op het scherm zijn
‘droomspuitmachine’ verschijnen. In het project iX betrekt de fabrikant (potentiële) klanten nadrukkelijk bij de ontwikkeling van een
nieuwe spuitmachine. Een aantal deelnemers
wordt uitgenodigd om in Nieuw-Vennep verder
te filosoferen over hoe de ideale nieuwe spuitmachine eruit moet zien.
Opmerkelijk is dat deelnemers aan het
Kverneland-project in de test niet kunnen
kiezen voor carbon-spuitbomen. Dat terwijl
de Duitse spuitmachinetoeleverancier Altek
in een andere hal een experimentele carbonspuitboom toont en daar graag reacties op

‘Toen ik nog ploegde, hield ik aan de
graanteelt nauwelijks genoeg geld
over om een pint van te drinken.’
Jeff Claydon, directeur van Claydon, die zelf een
ploegloos teeltsysteem uitdokterde en daarvoor
zelf machines ontwikkelt.
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hoort van spuitmachinefabrikanten. En
belangstelling is er. “Op de eerste beursdag
stond de eerste fabrikant hier om negen uur
al op de stand”, aldus een zegsman. Na de
beurs hoopt Altek met een partner een testspuitboom te ontwikkelen. In 2015 zou die
dan in productie kunnen gaan.

Vakwerkconstructie
De spuitboom van Altek is samengesteld uit
een vakwerkconstructie van ronde carbonbuizen die met elkaar zijn verlijmd met glasfiber verbindingsstukken. De spuitboom is
daardoor 70 procent lichter dan een even
brede boom van staal en 30 procent lichter
dan één van aluminium. Daardoor zijn volgens Altek spuitbomen te construeren van
60 meter, zonder dat het gewicht van de
spuit toeneemt. Nadelen zijn er ook. Het
materiaal is duurder en bovendien is het
kwetsbaar bij botsingen. En hoewel Altek
aangeeft dat een kapotte carbon-buis een
voudig is te vervangen, broedt de fabrikant
nog op een airbag-achtige oplossing.

Deens vernuft
Met de Danfoil-spuitmachine is het mogelijk om
zeer weinig water (30 tot 50 liter per hectare) te
spuiten, terwijl de spuitvloeistof toch goed over
het blad wordt verdeeld. Truc is een grote luchtbuis die de spuitvloeistof door de dop blaast.
Voor Nederland is de drift nog te hoog. Danfois
onderzoekt daarom of het mogelijk is om de
spuitvloeistof elektrisch te laden, waardoor wél
een driftreductie van 90 procent mogelijk is.

Altek is niet de enige met een carbon-spuitboom. De Argentijnse fabrikant Agro King
heeft er inmiddels al zo’n honderd geproduceerd en op de beursvloer is een 36 meter
boom gemonteerd op een zelfrijder van de
eveneens Argentijnse fabrikant Pla. Agro
King heeft gekozen voor een complete kokerbalk van carbon. Is het materaal niet kwetsbaar? “Nee, hoor”, reageert een verkoper van
Agro King. “In Argentinië ploegen we niet.
Dus percelen zitten vol gaten en kuilen. Toch
spuiten we met een snelheid van 30 km/h.
De spuitbomen geven geen krimp. Maar
mocht er een barst in komen dan kun
je er eenvoudig met tweecomponentenlijm een nieuwe laag carbon overheen plakken.”
Agro King verwacht de spuit
bomen vooral in de Oekraïne
en Rusland te verkopen.
“Daar zijn de omstandig
heden vergelijkbaar met
die in Argentinië.”

Heel brede spitmachine
Met de zes meter brede Farmax Super Six-rotorspitmachine kun je 3,6 hectare per uur spitten.
Wil je de machine op transport zetten, dan hoef
je de cabine niet uit. Met behulp van een zwenkwiel wordt de machine hydraulisch in de lengte
achter de trekker gedraaid. Vervolgens zakken
twee transportwielen op de grond en kun je
met een breedte van 2,80 meter de weg op.

Experimentele carbon-spuitboom van Altek
De Duitse fabrikant Altek peilt op Agritechnica de belangstelling van spuitfabrikanten voor de carbon-spuitboom. Altek heeft gekozen voor een vakwerkconstructie van
carbon buizen die met elkaar verlijmd zijn met verbindingsstukken van glasvezel. De scharnieren bij de knikpunten zijn van staal.

Grote getrokken CHD-spuitmachine
De CHD Tandem heeft een tankinhoud van
14.000 liter en een spuitboom van 51 meter
breed. Om de machine spoorvolgend te maken,
zijn beide assen gestuurd. Daarbij wil CHD de
machine zo afstellen dat de voorste wielen van
de tandem de achterwielen van de trekker
volgenen de achterste wielen van de spuit
de voorwielen van de trekker.

New Holland laat stoppel even staan
Maaidorserfabrikant New Holland verhoogt de
capaciteit van een 6 en 7,5 meter brede maaibord met 15 procent door minder stro door de
maaidorser te voeren. Het maaibord laat een
stoppel van 20 cm staan, waarna een messenbalk achter het maaibord de stoppel afknipt.
Een rol werkt het stro in. Er is een dubbele aandrijving op het maaibord voor nodig wat 3 kW
vermogen vraagt. Het maaibord wordt zo’n
5 procent duurder.

Nieuwe twaalfrijer
Agrifac – dat is omgedoopt tot Holmer Exxact –
heeft met de HexxTraxx weer een twaalfrijige
bietenrooier in het pakket. Agrifac bouwde van
2000 tot 2006 al een twaalfrijer. Die kopers willen
nu opnieuw een twaalfrijer. Bij de HexxTraxx
worden de buitenste drie elementen, een deel
van de ontbladerbak en een invoerzon volledig
opgeklapt. Transportbreedte? 3,48 meter.
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Gecertificeerd naar Agritechnica
Isobus krijgt eindelijk betekenis

Isobus-gecertificeerde Case IH Puma 230 CVX Platinum Edition. Welke functionaliteiten deze trekker heeft, kun je vanaf medio 2014 vinden op
www.aef-isobus-database.org.

Draineren met Agleader
Met een nieuwe module voor de Agleader SMSsoftware en gps-terminal, maakt Agleader het
mogelijk drains te leggen volgens bodemkaarten die je maakt met behulp van gps. In SMS
teken je de drains in, het programma vertelt je
vervolgens wat het effect is van de geplande
drains en levert je de lijnen om met het gpssysteem de drains te trekken.
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Isobus op toekomstige Kverneland-ploeg
Kverneland werkt aan de KV250. Een vier-, vijf- of
zesscharige ploeg voor trekkers tot 190 kW
(250 pk). In 2015 moet de gps-aangestuurde
varioploeg met isobus klaar zijn. De kop heeft
een, tijdens transport beweegbare trekstang
waaraan de hefarmen zijn gekoppeld. Door het
geremde, dubbele wiel kun je er op de weg
50 km/h mee rijden. De voorscharen zijn vanuit
de trekker verstelbaar. Het ontwerp komt van
Ekers Design, dat ook de Koenigsegg-auto
vormgaf.

Afstandbediening voor SBG-terminal
SBG, de Nederlandse fabrikant van gps-systemen,
heeft een afstandbediening ontwikkeld waarmee je de terminal vanaf de armleuning kunt
bedienen. Zo hoef je niet meer voor ieder wissewasje naar de terminal te reiken. De knoppen
zijn programmeerbaar. Je kunt onder de knopjes
dus de functies programmeren die je het meest
gebruikt.

Op de stands van Case IH en Fliegl kon de
oplettende bezoeker de sticker met het
opschrift ‘AEF-certified Isobus’ niet missen.
Maar wat zegt zo’n sticker?
De term isobus kennen we al sinds begin
jaren 2000. Het idee is natuurlijk super: in de
trekker elke machine bedienen en instellen
op dezelfde terminal. Toch heeft isobus zijn
doel nog niet gehaald. Zo’n vijf jaar geleden
werd de Agricultural Industry Electronics
Foundation in het leven geroepen dat zich
tot doel stelt dat alle fabrikanten zich aansluiten bij de isobus-standaard. Inmiddels
zijn er meer dan 155 partijen lid, niet alleen
machinebouwers, maar ook bedrijven als
Topcon en de Nederlandse softwarespecialist
Agrovision.
Om de meerwaarde aan te geven van isobus
ten opzichte een afzonderlijke terminal
wordt isobus in drie fasen opgesplitst. Op dit
moment certificeert de AEF alleen de eerste
twee fasen. De eerste fase betreft het bedienen
en instellen van verschillende machines met
dezelfde terminal en het gebruiken van keuzeknoppen op de joystick om machinefuncties
te bedienen. In de tweede fase gaat het vooral om data-uitwisseling. Daarin wordt vast
gelegd wat een trekker-werktuigcombinatie
doet en gedaan heeft (hoeveel spuitmiddel
waar is verspoten, bijvoorbeeld). Ook sectiebesturing, al dan niet op basis van bodem-

Elektrisch aangedreven as
Jetter heeft een elektrische aandrijving ontwikkeld voor bijvoorbeeld getrokken machines. De
elektromotor wordt in het wiel gemonteerd en
levert een vermogen van 27,5 kW (37 pk) per
wiel. De stroom voor de aandrijving wordt
opgewekt door een generator in de fronthef
van de trekker.

kaarten, behoort tot deze tweede fase. Door
data-uitwisseling volgens de isobus-norm, zijn
data makkelijker bruikbaar in managementpakketten. Dat maakt isobus interessant voor
een bedrijf als Agrovision.
Tot de derde fase behoort sturen van meerdere
isobus-machines of apparaten tegelijk. Werk
je met een combinatie met meerdere isobusmachines (trekker, loofklapper en aardappelrooier bijvoorbeeld) dan kun je met fase drie
het kopakkermanagement instellen. Ook het
besturen van de trekker door het werktuig
behoort tot de derde fase. Denk aan de oprolpers die de trekker laat stoppen als de baal
eruit moet.

Vier isobus-apparaten op mesttank
Deze Fliegl-mesttank heeft Isobus-tankbesturing, besturing voor de elektrische pomp, een
NIR-sensor en verlichtingsbox aan boord.

Joystick
Beschikt een werktuig volgens het certificaat
over de aanduidingen UT (universele terminal)
en AUX-N en de trekker over UT en AUX-O,
dan kun je met de terminal de machine
bedienen. De keuzeknoppen op de joystick
kun je dan echter niet gebruiken. Daarvoor
moet de AUX gelijk zijn (N of O). Is een spuit
gecertificeerd voor UT, data-uitwisseling, sectiebesturing en plaatsspecifieke opdrachten,
en de trekker enkel voor UT, dan kun je via
de terminal in de trekker niets met de sectieafsluiting. Een sticker op een machine geeft
aan dat het is gecertificeerd en is opgenomen
in de database waarin je kunt zien welke isobus-functies het bevat.

Voorlader met isobus
De voorlader kan een Isobus-apparaat zijn. In de
terminal kun je de hefhoogte instellen, maar ook
de weeggegevens raadplegen.

Elektronische hand
Schouten heeft een afdeling opgezet die zich
toelegt op de ontwikkeling van een sorteer
machine die sorteert op basis van camera
beelden. Op de Agritechnica toonde het bedrijf
bovenstaande proefopstelling die aantoont
dat de camera kluiten van aardappelen kan
onderscheiden. De grijper is een probeersel.
Praktijk zal de techniek volgens Schouten niet
worden.
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