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agenda
Reifen
27 – 30 mei 2014
Beurs voor banden en wielen
Messe Essen, Duitsland
www.reifen-messe.de

Agro Mashov

Cereals

Fieldays

Field Robot Event

DLG-Feldtage

10 en 11 juni 2014
Agrarische vakbeurs
Israel Fairs & Exhibition Center,
Tel Aviv, Israël
www.mashovgroup.net

11 en 12 juni 2014
Outdoor vakbeurs met demonstraties voor de graanteelt
Duxford, Cambridgeshire,
Verenigd Koninkrijk
www.cerealsevent.co.uk

11 – 14 juni 2014
Outdoor vakbeurs voor de
agrariër in Nieuw-Zeeland
Mystery Creek Events Center,
Hamilton, Nieuw-Zeeland
www.fieldays.co.nz

17 – 19 juni 2014
Wedstrijd met veldrobots
Internationales DLG-Pflanzenbauzentrum, BernburgStrenzfeld, Duitsland
www.fieldrobot.com

17 – 19 juni 2014
Vakbeurs met demonstraties voor
de teelt van akkerbouwgewassen
Internationales DLG-Pflanzenbauzentrum, BernburgStrenzfeld, Duitsland
www.dlg-feldtage.de

Vraagbaak

‘In een trekkerbrochure van
John Deere kwam ik de doorgaande hefkracht in het meetraam op 1.800 mm achter de
kogels tegen. Is dat een nieuwe
internationale norm?’

Cereals

Grote Engelse binnenbeurzen zijn er eigenlijk niet meer.
In plaats daarvan worden veel buitenbeurzen met een thema
georganiseerd. Een daarvan is Cereals, een evenement dat zich
ondanks zijn naam, niet alleen richt op de teelt van granen.

11 en 12 juni 2014

Cereals is ondertussen uitgegroeid tot een buitenbeurs die zich richt op
de totale akkerbouw. Vijfhonderd toeleveranciers tonen hun aanbod.
Dat loopt uiteen van zaden tot spuitmachines en van verschillende
rassentot grondbewerkingsmachines. De meeste machines zijn ook
op een 10 ha groot perceel aan het werk te zien. In totaal verwacht de
organisatie van Cereals ongeveer 26.000 bezoekers.

Met het vliegtuig
Het evenement wordt gehouden in Chrishall Grange, Duxford,
Cambridgeshire in het zuidoosten van het Verenigd Koninkrijk.
De plaats ligt op een halfuur rijden van vliegveld Stansted waarop
onder andere de budgetmaatschappijen Ryanair en Easyjet vliegen.
Een bezoek aan de beurs kost 23 pond, ongeveer 28 euro.

Akkerbouwdag
Oostwaardhoeve

2 juli 2014
Praktijkdag over precisie
landbouw in open teelten
Aeres praktijkcentrum, Dronten
www.dlvplant.nl

10 juli 2014
Akkerbouwinnovatieavond met
fabrikanten, handelsbedrijven en
zaadbedrijven.
Proeftuin Zwaagdijk,
Zwaagdijk-Oost
www.proeftuinzwaagdijk.nl

In het OECD-testprotocol staan
twee testmethoden, een voor de
bepaling van de prestaties van het
hefblok en -cilinder door meting
van de hefkrachten tussen de
kogels en een voor het doorgaande

hefvermogen in het meetraam, op
610 mm achter de kogels. Bij beide
metingen is de trekker vastgesnoerd.
Een bepaling van het (doorgaande)
hefvermogen in een meetraam op
1.800 mm achter de kogels staat
niet in het protocol. Het antwoord
van John Deere is helder. Trekkers
worden groter en zwaarder en de
werktuigen groeien mee. Vooral
bij langere werktuigen, zoals een
vijfschaar wentelploeg, ligt het
zwaartepunt ver achter de kogels.
Om ook voor die werktuigen
bruikbare informatie te leveren,
heeft John Deere een extra
meting ingevoerd, waarbij de
hefkrachtwordt bepaald in een
meetraam, 1.800 mm achter de
kogels. De meting maakt dus
geen deel uit van de OECD-test,
maar geeft wel interessante
informatie.

Een nieuwe
hefkrachtnorm?

Ook een vraag? Stuur hem naar
LandbouwMechanisatie,
Postbus 42, 6700 AA Wageningen.
Mailen kan ook:
redactie@landbouwmechanisatie.nl

Foto Cereals

Ingezonden

70-serie in Winnipeg werden gebouwd. ‘De Ford-fabriek is nu eigendom van Buhler
en de Versatile-trekkers worden er gebouwd. Nadat Case IH en Fiat New Holland
samengingen, stopten ze met de productie van de G- en 8000-serie. In het Amerikaanse
Racine startten ze de productie van de
8000-serie. Deze trekkers waren
gebaseerdop de Case IH Magnumtrekkers en voorzien van Cumminsmotoren. Een paar jaar lang bouwde
Versatile nog trekkersmet een 7,5 liter
Genesis-motor. Later werd dat de
Cummins C 8,3 liter-motor. CNH
gebruikte diezelfde motoren totdat de
T8 werd geïntroduceerd. Die is voorzien van een 8,7 liter Cursor 9-motor
van FPT Industrial.

Nog meer Nederlandse trekkers
Ik lees altijd de columns van Gertjan Zevenbergen in LandbouwMechanisatie.
In de laatste column schrijft hij over de Nederlandse fabrikanten van trekkers.
Het verbaasde me dat hij Lely niet noemt als trekkerfabrikant. Lely heeft in de
jaren zeventig en tachtig toch een paar heel markante trekkers ontworpen en
gebouwd. Stuk voor stuk zo markant dat er een hele LandbouwMechanisatie
over te vullen is. Het klopt dat er maar een handjevol van verkocht is,
maar toch …
Ton Theelen, via e-mail

New Holland 70 en Fiat G
Naar aanleiding van de proefrit met de New Holland T8.240
(LandbouwMechanisatie april, pagina 40) geeft Emile C.
Marcoux uit België aan dat de Fiat G en New Holland uit de
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Praktijkdag
precisielandbouw

Emile C Marcoux, per fax

LandbouwMechanisatie mei 2014

LandbouwMechanisatie mei 2014

Foto Gertjan Zevenbergen

Rechtgezet
Kubota-olie goedkoper
In het artikel ‘Smeergeld’ op pagina 11 van het
aprilnummer van LandbouwMechanisatie is bij
Kubota voor de 15 liter motorolie een prijs aangehouden van 6,32 euro per liter. Die literprijs is
intussen verlaagd naar 5,63 euro. Daardoor
pakt het kostenplaatje van de M135GX iets
gunstiger uit. De hoeveelheid olie in de overige
reservoirs (87 liter) is bij Kubota – net als bij de
andere genoemde merken – inclusief de 22 liter
olie van de vooras. Importeur De Vor in Achter
veld ziet graag vermeld dat deze relatief grote
hoeveelheid in de Bi-speed-as tot gevolg heeft
dat de trekker superscherp kan draaien.
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