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Elektrisch voer mengen met Peecon Biga Volt
Peecon toont tijdens Agritechnica de Biga
Volt. Een elektrisch aangedreven voermengwagen.
In het frame van deze Volt-voermengwagen
liggen 192 accu’s die 384 volt aan elektriciteit leveren. Daarmee leveren ze voldoende
stroom voor de elektromotor die beide vijzels
van de wagen aandrijft. Daarnaast zorgt die

stroom ervoor dat ook de hydropomp elektrisch kan worden aangedreven. Dat maakt
de voermengwagen dus onafhankelijk van
een trekker.

Zwanenhals
Peecon maakt voor deze voermengwagen
dan ook een zwanenhals, waarmee je de
wagen aan de verreiker kunt koppelen. In
dat geval rij je naar de kuil, koppel je de
wagen los, waarna je hem vult met de verreiker. De wagen staat in de tussentijd
stand-by. Zodra er voer in de wagen komt,
beginnen de vijzels automatisch te draaien.
Ze stoppen als er na verloop van tijd geen
extra voer in de bak komt. De wagen is
draadloos te bedienen vanuit de trekker of
verreiker, via een signaal dat op wifi lijkt.

Lossen
In de stal geeft de bestuurder de opdracht
te lossen, waarna de vijzels naar gelang de
wagen leger raakt, traploos steeds sneller
gaan draaien. Op één acculading kan de
wagen twee keer voeren. Daarna moeten de

accu’s acht uur lang opgeladen worden. Om
bij de accu’s te kunnen komen voor onderhoud, duwt een hydraulische cilinder de
mengkuip omhoog.
De wagen kost in een 16 kuubs uitvoering
72.450 euro. Dat is volgens Peecon, zelfs
inclusief verreiker nog altijd goedkoper dan
een zelfrijdende voermengwagen. Daarbij
komt nog dat die zelfrijder meer brandstof
verbruikt dan de combinatie van een Biga
Volt met een verreiker, aldus Peecon.
Tegelijkertijd komt Peecon met de Hybrid.
Een voermengwagen die zowel aangedreven
kan worden door een trekker als door elektriciteit. Daardoor kun je de voermengwagen
aandrijven met een relatief kleine trekker.
Ook in het frame van deze wagen zijn
accu’s te vinden. Zodra er voer in de kuip
komt en de vijzels draaien, krijgt de trekker
het zwaar. Elektronica zorgt ervoor dat de
accu’s meteen bijspringen en een deel van
het zware werk voor hun rekening nemen.
Zo kun je met een 60 pk trekker toch een
22 kuub voermengwagen aandrijven.

Peecon Volt voert elektrisch
Het Nederlandse Peecon bedacht een elektrische voermengwagen. Die doet dus onafhankelijk
van de trekker zijn werk. Dat bespaart brandstof. De machine moet overigens wel acht uur lang
opladen na twee voerbeurten.

Met een zwanenhals is de Peecon Biga Volt
aan een verreiker te koppelen.

Onder de mengkuip liggen de 192 accu’s.

Lindner Lintrac

11,20 meter breed maaien

Hakselen met de opraapwagen

Storti veegt het voer aan

Grotere luxere Giant

Isobus voor voorlader

Lindner komt met een echte voorladertrekker.
Eentje die zelfs een minishovel kan vervangen.
De ZF-cvt en de meesturende achterwielen zijn
op z’n zachtst gezegd het meest opvallend. De
Lindner Lintrac 90 is voorzien van een viercilinder Perkins-motor met een inhoud van 3,4 liter
en een vermogen van 75 kW (102 pk). Volgens
Lindner is de trekker door zijn lage zwaartepunt
uitermate geschikt voor het werk in de bergen.
In mei volgend jaar rollen de eerste trekkers uit
de voorserie van de band.

Een revolutionaire breedte zou je verwachten bij
deze ‘boerenvlinder’ van de Oostenrijkse fabrikant Pöttinger. De Novacat S12 bestaat uit twee
Novacats 442 die je niet verticaal maar horizontaal transporteert. Door het opklappen van de
afschermkappen blijft de combinatie smal op
de weg. De vlinder weegt 2 ton en maait volgens
de fabrikant meer dan 12 hectare in een uur.
120 kW (160 pk) en een dubbelwerkend ventiel
moeten voldoende zijn om de machine baas te
kunnen.

Het Zweedse Metsjo combineerde een haakarmsysteem met een opraapwagen. De 3,1
meter brede, hydraulisch opklapbare opraper is
aan de zijkant van het frame gemonteerd. Een
vijzel transporteert het gras naar een dwars
geplaatste JF-hakselaar die het gehakselde
materiaal in de container blaast. Het systeem
kost zonder bak 140.000 euro. Je hebt weliswaar geen dure zelfrijdende hakselaar nodig,
maar wel een trekker van minstens 170 kW
(230 pk) om het gras te hakselen.

De Italiaanse fabrikant van voermengwagens,
Storti, bedacht dat melkveehouders ook regelmatig het voer moeten aanschuiven. Daarom
winkelden ze bij landgenoot Repossi en kochten bij die fabrikant de Motobrush. Deze door
7,4 kW (9,9 pk) sterke Yanmar-motor aangedreven veegmachine, harkt het gras naar het
voerhek. De machine waar je zelf op zit, heeft
een draaicirkel van 1,70 meter door het zwenkende, derde wiel. De machine kost 11.000
euro.

De Nederlandse fabrikant Tobroco verrast met
deze V761T-shovel. De nieuwe telg weegt 5,6
ton en zal er later ook komen met een telescopische giek. Voor het eerst gebruikt Tobroco
een motor van Deutz. De V761T kenmerkt zich
door een nieuw design en de aansturing via
canbus. Daarmee kun je bijvoorbeeld het maximummotortoerental en de rijsnelheid onafhankelijk van elkaar instellen. De machine heeft
dezelfde cabine als de Giant V6004T, tot dusver
de grootste shovel van Giant.

Isobus kun je overal voor gebruiken. Op deze
Agritechnica lijkt Isobus nu echt door te breken.
Fliegl komt met een box om oude voorladers
op nieuwe Isobus-trekkers in te stellen via de
terminal. Zo kun je op die terminal bijvoorbeeld
de maximale hefhoogte instellen of de maxi
male kiephoek. De box, beter gezegd het
ventielenblok, bouw je tussen de hydrauliek
van de voorlader en de trekker. Ook functies als
einddemping en hefsnelheidsbegrenzing stel je
in met Isobus. Ook wegen wordt eenvoudiger.
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