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De aantrekkingskracht van Parijs

De Franse landbouwtentoonstelling
Sima, vorige week in Parijs, toonde
niet de spectaculaire primeurs die je
van een internationale beurs
verwacht. Detailverbeteringen,
serie-uitbreidingen en trends zagen
de tienduizenden bezoekers echter
volop. En dat tijdens een beurs waar
de economische crisis het gesprek
van de dag was.
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van 5 procent redelijk goed en in de
Verenigde Staten stijgen de bestedingen
onder invloed van verschillende maatregelen met 12 procent. Ook Martin
Richenhagen, de topman van Agco, ziet de
toekomst en ook de komende twee jaar met
vertrouwen tegemoet. “De prijzen voor de
gewassen zullen stijgen. Alleen al doordat in
Oekraïne weinig graan is gezaaid en doordat
China graan importeert. Daardoor kunnen
boeren weer investeren.”

C

risis. Ook tijdens een van de grootste machinebeurzen van Europa,
de Sima in Parijs, nemen landbouwmachinefabrikanten het woord regelmatig in de mond. Ze maken zich geen
grote zorgen. De groeiende wereldbevolking
moet eten en dat maakt de landbouw en
landbouwmachines onmisbaar. Daar komt
bij dat 2008 een prima jaar is geweest, geeft
Claas-topvrouw Catherina Claas aan.
Daardoor heeft deze Duitse machinefabrikant nog wel wat vlees op de botten. Toch
verwacht het concern een teruggang van
20 procent in Zuid-Amerika en Midden- en
Oost-Europa ten opzichte van vorig jaar.
Europa doet het voor Claas met een afname
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Directzaaien
Hoewel machinebouwers spectaculaire noviteiten vooral tijdens de Agritechnica introduceren, halen ze wel alles uit de kast om hun
machines zoveel mogelijk op te laten vallen.
Hatzenbichler bijvoorbeeld lokte klanten
met vrouwelijk schoon naar zijn machines.
Niet vreemd want de direct- of mulchzaaitrend zet door en dat levert veel nieuwe en
vernieuwde machines op. Bijna iedere fabrikant van grondbewerkingstechniek heeft nu
wel een combinatie in het programma die
luistert naar de naam mulch, bio of eco.
Kuhn koos er tijdens zijn ‘eigen’ beurs ook
voor om flink uit te pakken. Zo vierde het
zijn terugkeer op de markt van spuitmachines. Moederbedrijf Bucher nam immers

november vorig jaar Blanchard over. Dat
merk stond onder eigen naam op de beurs,
terwijl Kuhn de machines ook in zijn kleuren
aanbiedt. Op de Sima toonde Kuhn het topmodel van de getrokken range met 7.700
liter tankinhoud en een boombreedte van 48
meter. Kuhn liet uiteraard ook de oprol- en
grootpakpersen en de wikkelaar zien die in
het Nederlandse Geldrop worden gebouwd.
Die fabriek is door Kuhn net overgenomen
van het Noorse concern Kverneland. Meer
dan een nieuwe aanduiding, een ander verfje
en een nieuw typeplaatje verschillen de
machines niet van hun Vicon-tegenhangers.
De eerste machines worden dit seizoen geleverd. Kverneland mag de machines nog tot
2010 onder Vicon-naam verkopen. Daarna is
dat voorbij. Wim de Feijter, directeur
Kverneland Benelux, daarover: “Kverneland
is groot geworden zonder grootpakpersen.
Het is dus niet onmogelijk om zonder persen
door te gaan. Daar komt bij dat Kverneland
weer trommelmaaiers en oprolpersen in het
programma kan opnemen, of ze die nu zelf
bouwt of van andere fabrikanten betrekt.”
Een grootpakpers ziet De Feijter niet zo snel
weer terugkomen. Hij ziet daarentegen wel
groeimogelijkheden in andere sectoren,
bijvoorbeeld in opraap- en silagewagens.

Kuhn liet tijdens Sima voor het eerst zijn oprol- en vierkante balenpersen zien. De machines worden in de huidige Kuhn-fabriek in het Nederlandse Geldrop gebouwd.
Tot december was die fabriek nog eigendom van Kverneland.

Breed mulchen

Rappe rooier voor Rusland

Landini PowerVision

Koreaan zonder prijs

Gedragen veldspuit

Fendt kijkt naar boven

Wil je in een korte tijd van stoppels of een
groenbemester af? Dan kan de Schulte FX742
daar wel een handje bij helpen. Het is met zijn
12,80 meter werkbreedte de breedste mulcher
die er op de wereld bestaat. Dat laat de Canadese
fabrikant trots weten. Je hebt er dan ook een flinke
trekker voor nodig om de machine aan te drijven
en voort te bewegen. 186 kW (253 pk) is minimaal. De FX742 weegt 8.165 kg en klapt hydrau-

De Franse bietenrooierbouwer Moreau ontwierp
de 390 kW (523 pk) sterke Xerris vanuit het niets.
Eenvoudig onderhoud, hoge capaciteit en lichte
bouwwijze waren de sleutelbegrippen. De knikbestuurde zesrijige rooier heeft een 32 kuubs
bunker die wordt gedragen door Trelleborg
800/70R38 voor en Michelin 1050R32 achter.
Om het gewicht laag te houden loopt de losketting niet tot vooraan de bunker. Om de bieten

De Italiaanse trekkerbouwer Landini ontwierp
een eenvoudige versie van de PowerMondial die
het bedrijf vorig jaar introduceerde. De PowerVision 110 heeft dezelfde transmissie, maar een
eenvoudige cabine met een kleine tunnel in het
midden die ook op de PowerFarm trekkers is te
vinden. De serie bestaat uit vier modellen van
60 tot 82 kW (80 tot en met 110 pk). Er is keuze
uit drie transmissies: een 12/12, een 24/12 en

Het Koreaanse LS Mtron toonde zijn trekkers
tijdens de Sima. Het grootste model van de driekoppige Plus-serie is de LS Plus 90. Een trekker
met een Iveco 65 kW (88 pk) sterke viercilinder
3,2 liter turbomotor met intercooler en voorzien
van Koreaanse ingrediënten. Er zijn twee versnellingsbakken. Een gesynchroniseerde met
12 versnellingen voor- en achteruit en een versie
met een powershuttle die in elke richting 24

Tecnoma vernieuwde de gedragen veldspuit.
De machine heet nu Maxis en volgt de TX op. Hij
is compacter maar herbergt wel een 1.600 liter
grote tank. De spuitbomen hebben een breedte
tot 28 meter. Standaard is een geïntegreerde
kunststof vul- en spoelbak. Een 2.000 liter pomp
zorgt voor het vullen en het spuiten. Verder
monteerde Tecnoma een nieuw elektronisch
vul- en reinigingssysteem Novaflow waarmee

Op de 300, 400, 700 en 800 Vario trekkers van
Fendt kon je al langer een voorlader monteren.
Maar een glazen dak had de cabine niet, dus
kon je de last in de lader niet altijd goed zien.
Dat tijdperk is nu voorbij. In het midden van het
dak, tussen de werklampen, is nu een te verduisteren raam gemonteerd. De meerprijs bedraagt
ongeveer 2.000 euro. In Frankrijk maakt dit dakraam onderdeel uit van het Cargo-voorlader-

lisch in vijf delen op voor transport op vier
wielen. Goedkoop is hij niet: de prijs ligt rond
100.000 euro.

voorin toch goed te lossen kan de bunker
hydraulisch kantelen zodat de lading naar de
ketting glijdt. Zeven zonnen reinigen de bieten,
De 3,43 meter lange en 35 ton zware rooier kost
360.000 euro. Moreau bouwt hem vooral voor
de Russische markt. Jammer dat die stagneert.

een 36/12. De trekkers zijn vanaf mei te koop.

versnellingen heeft. De trekker weegt 3.030 kg
en tilt 2.500 kg. Een prijs wilden de Koreanen,
vanwege het nog ontbreken van een Europese
importeur, niet geven.

functies en tien handelingen achter elkaar zijn te
programmeren. In de eenvoudige versie geeft
het systeem aan welke knoppen en hendels de
gebruiker moet verzetten, in de elektronische
versie gaat dat vanzelf. Met de grootste boom
en grootste tank kost de Maxis 40.000 euro.

pakket waarmee je van de trekker volgens de
fabrikant de ultieme zelfrijdende strolader
maakt. Daarin zit naast de voorlader ook een stel
extra lampen die het werk van de koplampen
overnemen.
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Dat New Holland de T7000 met cvt zou introduceren was algemeen bekend. Meest opvallend aan de AutoCommand transmissie is de bediening. Daarvoor leende
New Holland de multifunctionele hendel van de hakselaar. Daarmee zijn twee hydraulische cilinders te bedienen, is de rijrichting te bepalen, de cruisecontrol in te
stellen en het kopakkerprogramma te activeren. Beweeg de hendel naar voren en je rijdt sneller. Beweeg hem naar achteren en de snelheid neemt af. Hij is vanaf
mei leverbaar.

De Engelse fabrikant van trekkers en grondverzetmachines JCB breidt het programma van de 7000-serie uit met de 7270. Die neemt met zijn 194 kW (260 pk) de
fakkel van het sterkste model over van de 164 kW (220 pk) sterke 7230. De trekker is net als de andere modellen voorzien van de 6,7 liter zescilinder Cummins.
Natuurlijk is de 24+9 transmissie gebleven evenals z’n top: de trekker haalt nog steeds een snelheid van 70 km/h. De hef tilt maximaal 9.000 kg. Voor de optionele
fronthef is dat 3.500 kg.

Brimont werktuigendrager

Vaderstad Carrier Drill 300

Grégoire Besson ploeg

LaForge fronthef

Holmer bietenlader

Fella past hark aan voor stro

Kipperbouwer Brimont wil de werktuigen niet
meer aan de trekker, maar aan een frame koppelen. Aan dat frame zitten drie hefinrichtingen gemonteerd. Op die manier zijn er drie
werktuigen in verschillende combinaties te
gebruiken zonder ze aan de trekker te koppelen.
Met de fronthef van de trekker erbij kom je
zelfs aan vier.

Een getrokken 3 meter brede mechanische zaaimachine die geschikt is voor de conserverende
grondbewerking. Dat zijn de belangrijkste kenmerken van de Vaderstad Carrier Drill 300. De
nieuwe schijven snijden de stoppel nu beter en
werken hem ook beter in en door het zaaibed.
Bij transport kantelt deze halfgedragen machine
achterover en loopt dan op de rubberen aandrukschijven.

De gedragen RW8/RW9 van Grégoire Besson
loopt tijdens het werk over een tanden-wielstel
dat hydraulisch in hoogte verstelbaar is. Correcties via de hef van de trekker op de voorzijde
van de ploeg zijn zo ook over de brengen op
het achterste deel. De RW is leverbaar als vijf- of
zesschaar en heet dan RW8; als zes- of zevenschaar heet hij RW9. In het eerste geval meet
de centrale kokerbalk 160 x 160 mm en in het
tweede 180 x 180 mm.

Automatische diepteregelingen voor de fronthef zijn er al wel (onder meer van Fendt) maar
een trekkracht- of beter gezegd duwkrachtregeling is er eigenlijk nog niet. LaForge ondervangt dit gemis via elektronische regeling op
zijn hydraulische topstang. Volgens LaForge is
er zo prima te werken met een duwploeg, maar
ook bij andere werktuigen in de fronthef is deze
topstangregeling volgens de Franse fabrikant
nuttig.

Groot, dat is Holmer’s bietenlader zeker. Voor
transport vouwt de machine zichzelf in waarna
de dan 13 meter lange Terra Felis binnen alle
wettelijke eisen valt. Het motorvermogen van
deze imposante zelfrijder bedraagt 224 kW (300
pk), maar er is ook een versie met 185 kW motor.
Het bereik van de arm is maximaal 13 meter.
De Terra Felis staat op vier banden in de maat
650/75R32.

Wie stro wil keren kan daarvoor een grashark
gebruiken. Maar het gebruik op bouwland, waar
vaak snel wordt gereden, vraagt om sterkere
machines. Daarom paste de Duitse machinebouwer Fella de TS880 hark aan. De nieuwe 880
Pro met een werkbreedte van 7,20 tot 8,10
meter, is voorzien van stevigere en bredere wielstellen onder beide rotoren. Is de standaardhark
voorzien van vier wielen per onderstel, de TS880
pro heeft er zes. Ze zijn met hun 18/8.50-8 ook
nog eens groter dan de standaardwielen. Dat
geldt ook voor het transportwielstel dat van grotere wielen is voorzien. Het maakt de machine
1.540 euro duurder dan de standaardmachine,
wat de prijs op 19.791 euro brengt.
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