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Lely vervangt Tigo R Profi door Tigo PR

DeLaval verkoopt 10.000ste robot
De Zweedse melkmachinefabrikant DeLaval
verkocht half september zijn 10.000ste
melkrobot. Het automatische melksysteem
moet op het bedrijf van melkveehouders
Doug en Lynda Jefferson en Andrew en
Amanda den Haan gaan draaien. Zij boeren
in Canada. Om precies te zijn op Glenirvine
Farms in Fergus, Ontario. Begin volgend
jaar nemen zij een nieuwe stal in gebruik.
Veertig jaar lang molk het viertal in een
2x4-visgraat. DeLaval verkocht zijn eerste
vrijwillige melksysteem in 1998.
Concurrent Lely verkocht begin 2012 het
12.500ste systeem.

Lely komt met een nieuwe serie opraapwagens, de Lely Tigo PR. De serie vervangt de
Tigo R Profi. Volgens Lely combineert de PR de technieken van de XR en de capaciteit
van de R Profi.

De Smarttag Hals van Nedap combineert
tochtdetectie via de hals van de koe met
het monitoren van de tijd dat een dier ruwvoer opneemt of graast. Afwijkingen in dat
vreetgedrag zijn een signaal voor mogelijke
gezondheidsproblemen. Vooral handig als
er een verandering in het rantsoen is. Zoals
de naam al doet vermoeden, wordt het
systeem om de hals van het dier bevestigd.
De Smarttag Hals geeft een signaal af als
deze omgekeerd hangt of als hij tijdens het
gebruik naar een verkeerde positie verschuift. Data-uitwisseling vindt constant
plaats. In elk geval tot 75 meter rondom
de antenne binnen de stal of tot 1.000
meter rondom de antenne voor weidegang.

De Franse landbouwmachinefabrikant Kuhn
introduceert een nieuwe zijafleggende hark.
De GA8030 heeft een werkbreedte van 7,30
meter als hij het zwad aan een kant neerlegt
en hij harkt 14 meter als je het gras van twee
kanten bij elkaar legt.
Daarnaast is het mogelijk om de machine
twee wiersen te laten neerleggen. In dat
geval is de werkbreedte 8,30 meter, zo laat
de fabrikant weten. Je schakelt van de een
naar de andere instelling met behulp van
de elektrische bediening in de trekker.
De beide rotoren hebben een diameter van
3,40 meter en zijn voorzien van twaalf tandarmen. Ze worden mechanisch aangedre
ven. Tijdens het werk kunnen de rotoren
in alle richtingen 55 cm pendelen, zodat
het gras op ongelijke grond en hellingen
bij elkaar is te harken.

Een nieuwe eigenschap van de Kuhn
GA8030 noemt de fabrikant Stabilift. Het
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Reden voor de breuk is volgens Svea dat het
dichter bij de eindgebruiker wil staan. Dat
zou de kwaliteit en doorontwikkeling van
de producten ten goede komen. Volgens
Svea-CEO Jürgen Lindmark voelde Svea zich
als leverancier van Delaval-producten in
toenemende mate leverancier van gestan
daardiseerde producten. “We wisten niet
waar onze producten terechtkwamen”,
aldus Lindmark.
Svea gaat op de Europese markt samen
werken met het van origine Nederlandse
Europe Dairy Systems, dat de melkinstalla
ties van Dairymaster in 16 Europese landen
verspreidt. Svea, eigendom van twee Zweedse
families, heeft momenteel 64 medewerkers
en zette in 2012 15 miljoen euro om.
Svea leverde tot voor kort de mestschuiven aan DeLaval. Nu gaat het bedrijf alleen verder.

Kuhn komt met nieuwe zij afleggende zwadhark

Vergrendelde rotoren
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Svea, de Zweedse leverancier van onder meer
mestschuiven, -pompen, voervijzels en ventilatoren, geniet in Europa weinig bekendheid.
Het bedrijf verkoopt de producten onder de
merknaam DeLaval. Tot nu toe. Svea en
DeLaval gaan uit elkaar.
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De nieuwe modellen hebben een inhoud van 31 tot en met 41 kuub. Het opvoer
kanaal achter de rotor is groter dan
bij voorgaande modellen, zodat het
materiaal snel in de wagen wordt
gedrukt.
De schuivende voorwand van de
Tigo PR is overgenomen van de Tigo
XR. Lely zegt dat de gebruiker door
die voorwand de mogelijkheid krijgt
6 kuub meer gewas te vervoeren
boven de dissel. Daardoor zou het
gewicht beter verdeeld zijn waar
door de wagen een betere ligging op
de weg heeft.
De met veertig messen uitgevoerde
snij-inrichting is uitzwenkbaar via
de trekkerterminal of de twee knop
pen aan de linkerkant van de wagen.
De nieuwe centrale vergrendeling
ontgrendelt alle messen tegelijkertijd.
De Tigo PR heeft dezelfde beweegbare voorwand
als de Tigo XR.

zorgt ervoor dat de rotoren hoog uitgeheven
worden, zodat je op de kopakker over de
wiersen kunt rijden zonder dat de tanden
van de hark in het gras grijpen. Harkt de
machine het gras in een wiers bij elkaar,
dan zijn de rotoren tot 50 cm uit te heffen.
In de stand waarbij de machine twee wier
sen maakt is dat 75 cm. Een hydraulische
cilinder boven de rotoren vergrendelt die
rotoren, zodat ze horizontaal hangen.

ler op de weg dan wanneer diezelfde pen
rechtop staat. In de bocht drukt de machine
zelf het binnendoor draaiende wiel van het
transportstel op de weg. Zonder Stabidrive
wil het binnenste wiel nog wel eens los van
de grond komen bij hoge rijsnelheden en
ook op hellingen is dat het geval.
De Kuhn GA8030 kost 24.775 euro.

Stabieler op de weg
Opvallend is ook wat Kuhn Stabidrive noemt.
Door de pen in de naar links en rechts zwen
kende trekbok niet recht maar onder een
hoek van zes graden voorover te plaatsen,
ligt de machine tijdens het transport stabie
Foto: Gertjan Zevenbergen

Nedaps Smarttag Hals
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Stoll verdwijnt uit naam JF-Stoll
De hooibouwmachines van JF Stoll gaan
verder onder de naam JF. De machines van
JF worden voortaan geleverd in kleuren die
gebaseerd zijn op de huisstijl van JF-eigenaar
Kongskilde: rood en grijs. “Bij die overname
is bepaald dat de volledige naam maar een
beperkte periode gedragen mag worden”,
vertelt René de Zeeuw, verkoopleider bij
Kongskilde. “Die periode is nu voorbij en
dus staat alleen de naam JF op de machines.”
Stoll, fabrikant van voorladers, ging zijn
eigen weg.

Distributeur Dairymaster en Svea slaan handen ineen
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De Kuhn GA8030. Een hark met zijafleg. Door een
speciale constructie ligt de machine op de weg
stabieler achter de trekker.

Door een pen in de trekbok van de hark zes graden
voorover te plaatsen, gedraagt de hark zich
stabieler tijdens het transport en op hellingen.
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