Vakbeurs

Tekst Albert van der Horst, Jasper Lentz, Gertjan Zevenbergen Foto’s Wilbert Beerling,
Henk Beunk, Gertjan Zevenbergen en leveranciers

De derde editie van AgroTechniek Holland in
Biddinghuizen begint over
een kleine twee weken.
De Flevopolder is met
demonstraties, noviteiten
en themapaviljoens vier
dagen lang de hotspot
voor Agrarisch Nederland.

Bronzen sikkel
‘Alles wat boeren boeit’, luidt de slogan
van AgroTechniek Holland. Wat ook zal
boeien is de strijd om de Bronzen Sikkel
2014 voor de beste noviteit. Uit de
inzendingen maakt een vakjury op de
eerste beursdag de meest vernieuwende
en onderscheidende machines, producten
of technieken bekend.

D

rie ruim opgezette velden en een
mechahal vormen samen met de
demonstratievelden het decor
voor AgroTechniek Holland die
van 10 tot en met 13 september wordt gehouden.
Dagelijks laten 260 fabrikanten meer dan 3.000
machines en noviteiten zien op een terrein met
een oppervlakte van 20 hectare. Nieuw op de
beurs is dat de bezoekers demonstraties te zien
krijgen van onder meer spuitmachines. Maar
ook bietenrooiers komen aan bod. Hier kan de
bezoeker informatie vergaren over verlies,
puntbreuk, kophoogte, tarra, botsenergie,
afvoer en verspreiding van het loof, bodem
druk, capaciteit, verbruik en gps.
Het derde demonstratieonderdeel is grond
bewerking. Drie disciplines worden getoond:
voorbewerking, kerende en niet-kerende
grondbewerking en zaaicombinaties. Per werk
gang en machinemerk worden onder meer
capaciteit, ideale rijsnelheid en optimale werk
diepte belicht.
Daarnaast bieden het CBR en Fedecom infor
matie over trekkerbehendigheid, T-rijbewijs,
remmentesters en apk voor landbouwvoer
tuigen. ATH-bezoekers kunnen er bovendien
onderling gaan uitmaken wie de Beste chauf
feur van ATH 2014 wordt.

Walibi

AgroTechniek Holland wordt gehouden op het
Walibi-evenemententerrein in Biddinghuizen.
Voor bezoekers zijn er 15.000 gratis parkeer
plaatsen. Kaarten kunnen voor 19,50 euro
wordengekocht aan de kassa. O nline bestellen
scheelt 2 euro. De beurs is dagelijks geopend
van 10.00 tot 17.00 uur.
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Navigator met vergrote tankinhoud
De Naviator-getrokken veldspuit van Hardi,
is nu ook te koop met een tankinhoud van
5.000 of 6.000 liter. De spuit was al verkrijgbaar met een tank van 3.000 of 4.000 liter.
De veldspuiten hebben een spuitboom tot
veertig meter.

^

John Deere-gehaltebepaling
Manure Sensing van John Deere bepaalt
real time de nutriëntengehalten van dierlijke
mest. De techniek maakt het mogelijk om de
dosering van de dierlijke mest exact en
plaatsspecifiek te sturen.  

^

Homburg Holland komt naar de beurs met
de iPad-besturing voor de Rapid A 400-800S
en Tempo zaaimachine van Väderstad.
Hiermee zijn alle functies van de machine uit
te voeren.

New Holland TripleClean
De Triple-Clean zeefkast van New Holland op
de CX5000 en CX6000 Elevation-serie verbetert
de reinigingscapaciteit van de maaidorser tot
15 procent. Extra trappen in de voorbereidingsbodem zorgen voor reiniging voor de eindreiniging in de hoofdzeven start.

^

Case IH vernieuwt Magnum

^

Case IH heeft het vlaggeschip, de Magnum, aangepast. Door uitlaatgasnabehandeling met
een hoger percentage AdBlue, voldoen de giganten aan de Stage 4-emissie-eis en zijn de
vermogens wat toegenomen. Een extra katalysator reduceert de uitstoot van ammonia. Kies
je als koper voor de luxe cabine, dan krijg je een verwarmde, tevens geventileerde stoel en
een radio met bluetooth.

^

^

Fendt 300 Vario
Fendt heeft de Vario 300-serie vernieuwd. De serie telt vier typen met vermogens van 81 tot 101 kW. De serie is voortaan uitgerust met
een viercilinder commonrail-dieselmotor van AgcoPower met een inhoud van 4,4 liter, die voldoet aan de Stage 4-emissie-eisen.
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IPad-bediening op zaaimachine

Double Wing Wingsprayer
Met de Double Wing Wingssprayer kan met
veel grotere rijsnelheden worden gespoten
(tot 36 km/h). De werking is gebaseerd op de
downforce bij vliegtuigspuiten. Het middel
dringt dieper door in het gewas en reduceert
de milieubelasting aanzienlijk. Montage op
de traditonele spuitboom is mogelijk.
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^

Kverneland Knock-on ploegpunten
Kverneland komt naar de beurs met de
Knock-on ploegpunten, die behalve op de
ploeg ook op Kverneland-cultivatoren
passen. De Knock-on ploegpunten zijn snel
te wisselen en gaan langer mee dan een
conventionele punt.

Adler - K750-modderschaaf
Adler heeft een modderschaaf ontwikkeld
die voor de K750-rolbezem komt te hangen.
De schaaf haalt de vastgekoekte modder van
de weg, waarna het wordt opgeveegd in een
opvangbak.

^

Trekkerband van Bridgestone
Bridgestone heeft nu ook een soepele
VT-trekkerband in het assortiment: de VT
Tractor. Volgens de fabrikant kunnen boeren
met de nieuwe banden sneller, efficiënter,
duurzamer en voordeliger werken, doordat
het brandstofverbruik daalt.
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Tekst en foto’s Robert Sleutel

Elektrisch selecteren
JG Metaal uit het Noord-Hollandse Slootdorp bouwde afgelopen winter een
100 procent elektrisch aangedreven selectiewagen op rupsen op wens van een
klant. Het bedrijf krijgt er meteen een nominatie voor de Bronzen Sikkel voor.
^

MS 240 breedstrooier van Tebbe
De Tebbe MS 240-breedstrooier is uitgerust met een hydraulisch geveerd tandem
onderstel, waarvan de eerste as als liftas is
te gebruiken en achterste gestuurd is. De
wagen weegt 24.000 kg en heeft een laadhoogte van 2.650 mm.

K

^
^

SMS-cambridgerol

Agrifac komt naar AgroTechniek Holland met Hydrofillplus: een zelfaanzuigende centrifugaalpomp die alleen wordt gebruikt om de tank van Condor-zelfrijdende spuiten snel te vullen. Dat
gebeurt dan met een capaciteit van meer dan 800 liter per minuut bij 1.000 motortoeren.
Daardoor vraagt het vullen relatief weinig brandstof. De vulpomp hangt in een hefconstructie
onder de cabine.

De SMS CVH630-cambridgerol met zaai
machine heeft een werkbreedte van
6,3 meter en is uitgevoerd met verstelbare
dubbele rij egtanden die grassen en/of
onkruiden verwijderen.

^

Elektrische Multi Tool Trac
Multi Tool Trac is de eerste elektrische
trekker. Het voertuig heeft een elektrische
powertrain en een on-the-fly spoorbreedte
verstelling. Als range extender wordt een
zescilinderdieselmotor van 140 kW (185 pk)
bijgeschakeld.
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Agrifac Hydrofillplus

^
^

Super Flexion Tyre van Mitas
Voor trekkers met meer dan 132 kW (180 pk)
introduceert de Tsjechische fabrikant Mitas
nieuwe maten van de Super Flexion Tyre
voor de Europese markt. De breedste in het
assortiment is de 1250/50R32.

arel Doppenberg, akkerbouwer en
bloembollenteler uit Slootdorp
vroeg zijn broer Gerco of hij een
elektrische selectiewagen voor
hem wilde bouwen. De oude selectiewagen van
de akkerbouwer was namelijk vorig seizoen
gesneuveld en de aanschaf van een nieuwe had
hij even uitgesteld. Hij had zich bij zijn oude
selectiewagen vooral gestoord aan het lawaai
van de dieselmotor.
JG Metaal nam de klus aan en ging op zoek
naar de geschikte onderdelen. Voordat Gerco
Doppenberg en Frank Janssens van JG Metaal
begonnen aan de bouw van een elektrische
selectiewagen wisten ze al dat het concept zo
eenvoudig mogelijk moest zijn. Daarnaast
staan comfort en duurzaamheid voorop bij het
ontwerp van de machine. Dat is ook een van de
redenen om voorop rupsen te monteren. Ze
zijn 60 cm lang en 18 cm breed. Met die rupsen
kun je over een greppeltje rijden, zonder dat je
het diepste punt van de greppel daadwerkelijk
aanraakt. En dat verhoogt het comfort van de
wagen flink.
Daarnaast spoort de machine op rupsen minder
in, kan de machine hogere lasten aan en heeft

die meer trekkracht. De in hoogte verstelbare
stoelen zijn verstelbaar via elektrische cilinders
en opgehangen aan een parallellogram.

Uitdaging

De draaicirkel is klein. Dat was ook een van de
wensen van de akkerbouwer. Doppenberg en
Janssens vonden de oplossing in een soort
Supersteer van trekkerfabrikant New Holland,
waarbij zowel de as als de wielen sturen. Dat
levert een verrassend krappe en deels spoor
volgende besturing op, zo blijkt tijdens een
eersteproefrit.
De elektrische selectiewagen is logischerwijs
fluisterstil. Het geluid van de radio is het eerste
dat je van de machine opmerkt als de selecteurs
de kopakker naderen. De wagen oogt degelijk.
De accu zit onder de kipbak, net als de elektrisch
aangedreven hydrauliekpomp voor de besturing.
De machine is tweewiel – of liever tweerups –
aangedreven. Dat maakt hem lichter. Soepel
stoppen en wegrijden is met de elektrische aan
drijving geen probleem. De aandrijving is goed
doseerbaar met een joystick die bij een van de
twee stoelen wordt gemonteerd. De instelbare
cruisecontrol op het bedieningspaneel van de

bestuurder pakt goed op. Vanaf elk van de twee
zitplaatsen is de cruisecontrol te onderbreken.
De kipbak schuif je handmatig over een rail
naar achteren waar die met een elektrische
cilinder kiept.

Verbetering

Zijn de accu’s bijna leeg, dan zorgt de ‘limp
home’-functie ervoor dat je met aangepaste
snelheid naar de kopakker kunt terugrijden.
Daar pik je de selectiewagen op met een
trekker. JG Metaal maakte speciaal voor het
transport over de weg een hefbok.
Je kunt zo’n zes uur met de machine rijden. Dat
is dus geen hele werkdag. Je zult de accu’s dan
ook moeten bijladen tijdens de koffiepauze of
de lunch. Daar moet je wel de tijd voor nemen,
want volledig opladen met krachtstroom duurt
twee uur. Dat is een nadeel, weten de construc
teurs van JG Metaal. Daarom werken zij hard
aan een oplossing die de rijtijd kan verlengen
van 8 tot 10 uur.
De JG Metaal selectiewagen zal net geen 20.000
euro gaan kosten. ◀

Greenbot automatiseert veldwerk
De Greenbot is de eerste aanzet naar
automatisering van het veldwerk. Eenmaal
geprogrammeerd verricht deze 75 kW sterke
vierwielaangedreven en vierwielbestuurde
werktuigendrager geheel autonoom het werk
waarvoor nu nog een chauffeur nodig is.
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^

Zonder geluid
De elektrische selectiewagen van JG Metaal
maakt door het ontbreken van een diesel
motor geen geluid. En dat is prettig.
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^

Rupsen
De selectiewagen wordt aangedreven door
twee 18 cm brede rupsen. Daardoor hebben
de bestuurders geen last van oneffenheden.

^

Bok
Om de machine te vervoeren maakte JG
Metaal een bok voor de trekkerhef. Daarmee
til je de hele machine van de grond.
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