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Spuitrecord Amazone
Met een oppervlakte van 1.032
hectare in 24 uur heeft Amazone

alleen het comfort, het gaat vooral de zogeheten ‘powerhop’
tegen – het opspringen en schokken van de voorwielen op een
droge harde ondergrond.

Voorasvering op 9R-serie
John Deere heeft voor de drie
grootste kniktrekkermodellen uit
de 9R-serie voorasvering ontwikkeld. HydraCushion verhoogt niet

Eerst kenteken, dan sneller rijden

Losvijzel op Joskin-wagen

Ropa vernieuwt drieasser

De Drakkar-uitdraaiwagens van
Joskin kunnen voortaan worden
uitgerust met een losvijzel. Zo kan
de wagen bij de graanoogst ingezet worden als overlaadwagen.
De overlaadvijzel, die op het achterschot wordt gemonteerd, heeft
een diameter van 500 mm en een
lengte van 4,60 meter. De vijzel
wordt bediend met een kastje dat
een plekje krijgt in de cabine van
de trekker.

De Duitse fabrikant Ropa heeft
een vijfde generatie van de Tiger
ontwikkeld, de Tiger 5. De machine
lijkt sterk op haar voorganger,
maar de fabrikant is er onder
meer in geslaagd om de wielen
op de achteras te vergroten tot
1050/50R32. Voorheen was de
diameter van de achterste wielen
wat kleiner dan die van de wielen
ervoor. De nieuwe machine haalt
460 kW (626 pk) uit een zescilinder

15,6 liter Mercedes Benz-motor.
Tijdens de oogst draait de motor
1.175 toeren per minuut.
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Dat is de maximale bodemvrijheid
in centimeters van de zelfrijdende
Amazone Pantera 4502-H met
hydraulische hoogteverstelling.
Met een druk op de knop ver-

Kubota-machines

John Deere komt met
nieuwe serie hakselaars

Kverneland-machines in Kubota oranje
Nederlandse Kubotatrekkerdealers zullen
vanaf2016 ook Kubota
landbouwmachines
kunnenverkopen.

Machinefabrikant John Deere heeft een nieuwe serie veld
hakselaars aan de Europese pers gepresenteerd: de
8000-serie.
De serie telt vijf modellen met vermogens van 270 tot 459 kW (380 tot
625 pk). De twee kleinste modellen zijn uitgerust met een 9 liter John
Deere-motor, de drie grootste hebben een 13,5 liter zescilinder John
Deere-motor. De machinefabrikant heeft gekozen om de invoer
hydraulisch aan te drijven. Daardoor kon een zware tandwielkast achterwege blijven. Door bovendien de motor verder naar achteren te
plaatsen, kan de hoeveelheid contragewicht beperkt blijven en blijft
het totaalgewicht betrekkelijk laag. Tegelijkertijd kunnen onder de
machine 2,15 meter hoge banden gemonteerd worden, waardoor de
druk per vierkante cm lager uitpakt.
John Deere geeft een richtprijs op tussen 320.000 en 340.000 euro.

Vanaf wanneer de voertuigen een kenteken
moeten hebben, blijft onduidelijk. In elk geval
zullen trekkers vanaf mei 2018 met kentekens
rijden. Dan wordt namelijk, op Europees
niveau, de T5-keuring verplicht: de periodieke
technische controle van landbouwtrekkers die
sneller dan 40 km/h kunnen rijden. Om deze
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keuring te kunnen uitvoeren, is registratie op
kenteken volgens minister Schultz van Haegen
noodzakelijk. Daarnaast wordt het verlenen
van ontheffingen voor brede machines eenvoudiger met een kenteken. Technische
gegevens zijn dan immers te achterhalen via
het kentekenregister. De minister zal beginnen
met het kentekenen van nieuwe voertuigen
en voertuigen die sneller dan 25 km/h kunnen
rijden.
Brancheorganisatie Fedecom is blij dat de
minister een aantal voorstellen van Fedecom,
LTO en Cumela heeft overgenomen. Over dat
voorstel was in LandbouwMechanisatie van

oktober te lezen. De minister negeert echter
het advies om de periodieke keuring en de
kentekenplicht los te koppelen. Reden is dat
wegbeheerders een snelheidsverhoging enkel
mogelijk achten in combinatie met de kentekenplicht.
Verhogen van de maximumrijsnelheid naar 40
km/h voor trekkers – die dat voertuigtechnisch
aankunnen – zal dus niet vóór de kentekenplicht worden doorgevoerd. Nadat de maximumsnelheid verhoogd is, mogen
wegbeheerders bepalen op welke wegen trekkers daadwerkelijk 40 km/h mogen rijden,
aldus de minister.
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Het trekkerkenteken komt eraan en
gaat gelden voor alle landbouwtrekkers
en motorvoertuigen met beperkte snelheid die zelfstandig op de openbare
weg rijden. Dat blijkt uit een brief van
de minister van Infrastructuur en Milieu.

groot je de bodemvrijheid van
1,20 naar 1,70 meter. In de
verhoogde stand kan de spoorbreedte gevarieerd worden
tussen 2,10 en 2,60 meter. De
optie is vooral interessant voor
het spuiten van mais.

Foto Amazone

Fabrikant Grimme kan de vierrijige
getrokken snarenbedpootmachine
GB 430 voortaan ook met vier
even grote wielen (11.2-28) en
een portaalas leveren. Hierdoor
wordt de machine veel wendbaarder dan met twee grote wielen
(270/95R44) die standaard onder
de GB 430 zijn gemonteerd.

in Golzow (D) met een getrokken
UX11200-spuitmachine een nieuw
wereldrecord gevestigd. Het ging
om 15 percelen koolzaadstoppel
die behandeld werden met glyfosaat met een spuithoeveelheid
van 100 l/ha.

Foto Albert van der Horst
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Bovendien kunnen de wielen hierdoor een plek krijgen vóór de
aanaardkappen in plaats van
erachter. Net als de variant met
twee grote wielen, heeft de variant met vier kleinere wielen en
een portaalas een bunker van
3.000 kg. Leeg weegt de machine
4.000 kg.

Kubota start volgend jaar, na
de Franse Sima, al met de
verkoop van Kvernelandmachines in Kubota-kleuren
en onder de Kubota-naam.
Eerst nog in Duitsland en
Frankrijk. Daarna volgen ook
andere landen, waaronder
Groot-Brittannië en
Nederland.
In 2012 nam het Japanse
Foto Gertjan Zevenbergen
Kubota het in Noorwegen
gevestigde Kverneland over
om een groter aandeel van de landbouwmarkt in handen te krijgen.
Begin dit jaar bracht het bedrijf in de Verenigde Staten al de hooibouwwerktuigen van Kverneland onder de eigen naam op de
markt. Nu volgt Europa dus.
Dealers krijgen de beschikking over alle machines die Kverneland
onder de eigen naam en onder de Vicon-merknaam verkoopt. Van
grondbewerkingswerktuigen tot oprolpersen. En van spuitmachines
tot zaaimachines en kunstmeststrooiers. De import en de verdeling
van deze machines naar de dealers verloopt overigens niet via de
huidige Kubota-importeurs maar via de bekende Kvernelandkanalen. Dat bedrijf heeft namelijk in de meeste Europese landen
een eigen verkoopkantoor die nu al Kverneland, Vicon en DeutzFahr bij de dealers brengt. Daar komt nu dus ook Kubota bij.

^ John Deere 8000-serie
Onder de vijfkoppige 8000-hakselaarserie van John Deere passen
banden van 215 centimeter hoog.
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