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Dipbeker, crèche, pers
Kuhn toont persenlijn in Parijs

De Franse Sima, van 22 tot 26 februari in Parijs, trok ook dit jaar vele
duizenden bezoekers. Ze zagen veel koeien, maar beperkt nieuws.
Tekst en foto’s: Gertjan Zevenbergen
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Ruimtegebrek weerhield Kuhn ervan om
ook de trommelmaaier en de gedragen hakselaar te laten zien, maar het bedrijf heeft
ze wel degelijk in het programma opgenomen. Kuhn nam de Geldrop-fabriek begin
december over 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 eersten worden dit seizoen geleverd. Kverneland mag
de machines nog tot 2010 onder Viconnaam verkopen. Maar daarna is dat echt

voorbij. Wim de Feijter, directeur Kverne
land Benelux, toonde zich tijdens de beurs
niet teneergeslagen: “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 het bedrijf
die nu zelf bouwt of van andere fabrikanten
betrekt.” Een grootpakpers ziet De Feijter
niet zo snel terugkomen. Hij ziet daaren
tegen wel groeimogelijkheden in opraapen silagewagens.

Gebogen buis

Milkline BMS

Kalvercrèche

Ophanging waterbak

Dipbekers vullen

Mat voor zaagsel

Net als tijdens Eurotier waren ook op de Sima
alternatieve boxafscheidingen te vinden. Zo
maakt CK Industries een gebogen metalen
buis. Die is zo gebogen dat de dieren met de
kop over de buis kunnen bewegen terwijl ze
met hun lijf onder de buis liggen en zichzelf
dus niet bezeren. Een aan een ketting opgehangen schoftboom voorkomt dat de koe te ver
de box inloopt. De hoogte van de afscheiding
is variabel, wat handig is als je zand en diepstrooisel in de boxen hebt. Hij kost 115 euro.

Voor grote grupstallen bedacht het Italiaanse
Milkline BMS. De melker draagt een handcomputer. Voor het melken scant hij daarmee het
oormerk en de software zoekt de koe op. Is de
koe uit, dan wordt de melkgift door de melkmeter vastgelegd en per infrarood doorgestuurd naar de handcomputer. Na het melken
kun je de gegevens inlezen in de centrale
computer waarop het managementprogramma
draait. Ook dat gebeurt via infrarood.
Het systeempje kost minder dan 2.000 euro.

Beiser Environnement, een bedrijf dat vooral
via de telefoon verkoopt, heeft een kalverhut
gemaakt waarin zestien kalveren passen. De
polyester iglo, met ogen om hem aan op te tillen, is voorzien van een schoorsteen waardoor
ammoniak de ruimte kan verlaten. Verder rust
het bedrijf de iglo uit met een ruif en een uitloop met vastzethekwerk en afdakje. Inclusief
zestien voeremmers, zestien speenemmers en
vier voerbakken kost het kalverhok 4.724 euro.

De Stall 3000 drinkbakken van LaBuvette zijn
niet nieuw, de Duo-ophanging wel. Een metalen achterplaat zorgt ervoor dat je twee kunststof drinkers tegen een betonnen muur kunt
hangen. De drinkers hebben een ouderwetse
lepel waar de koeien tegenaan moeten drukken en leveren 18 liter water per minuut.
Inclusief frame kost een set met twee drinkbakken 486 euro.

Het Engelse Ambic meent dat er te veel
wordt geknoeid bij het vullen van de dipbekers.
Daarom bedachten de ingenieurs van het
bedrijf een dipbekervulstation. Na het behandelen van veertig of vijftig koeien, zodra de
beker leeg is, duw je hem onder het vulstation
in de melkstal en de beker stroomt binnen
5 tot 7 seconden vol. Het vulstation haalt het
dipmiddel met een pomp, maximaal 50 meter
verderop, uit de voorraadbussen. Een set van
pomp en vulstation kost 550 euro.

Miro levert een rubber stalmat voor zaagsel.
Deze Smart-mat heeft 2 cm hoge ribbels die
zaagsel vasthouden, waardoor een zachte
onderlaag ontstaat. Daarover kan vers zaagsel
gestrooid worden. Doordat de mat 1,70 meter
lang is, zal de koe hem niet snel bevuilen.
Gebeurt dat wel, dan loopt urine door gaten
in het achterste deel van de mat weg. De 1,25
meter brede matten worden met een rvs staaf
aan elkaar geregen. De mat kost 185 euro,
40 euro meer dan een gangbare mat.
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a de Eurotier in Hannover vorig
jaar november sneeuwde de Sima
in Parijs, eind februari, een beetje
onder. Hoewel er voor de akkerbouwers
veel nieuwe machines waren te vinden,
leken de bedrijven die machines en werktuigen voor de melkveehouderij leveren
hun kruit al te hebben verschoten. Jammer.
Opvallend was wel de grote stand van Kuhn,
die op zijn ‘thuisbeurs’ flink uitpakte. Dit
keer liet het bedrijf de oprol- en grootpakpersen en de wikkelaar zien die in het
Nederlandse Geldrop worden gebouwd.
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Koeienkampioen
Gedurende de Sima vond ook Simagena plaats, een vijfdaagse keuring waarbij bijna driehonderd inzenders uit negen verschillende landen
hun koeien van verschillende rassen in de ring lieten strijden. Virgule van maatschap Knecht werd de algemeen kampioen bij de Holsteins.

Veehouderij Techniek l maart 2009

29

| beurs

Kleine Merlo

Kuhn toonde de oprol- en grootpakpersen tijdens Sima. De machines verschillen alleen wat kleur betreft nog van de Vicon- en Deutz Fahr-versies
die je ook op de beursvloer van het Paris Nord Villepinte-complex kon tegenkomen.

De nieuwe ‘kleine’ van Merlo heet P 25.6 en is een prototype. Hij tilt maximaal 2,5 ton en heft tot een hoogte van 6 meter. De hoogte van de nieuwkomer is 1,9 meter. De topsnelheid is 30 km/h en het motorvermogen 50 kW (68 pk). Het duurt nog zeker tot 2010 voor hij te koop is.

Koreaan zonder prijs

Fendt kijkt naar boven

Landini PowerVision

Griekse melkstallen

Bredere Fella-maaier

Melkmetertje

Het Koreaanse LS Mtron toonde onder meer
het grootste model van de driekoppige Plustrekkerserie: de LS Plus 90. Een trekker met
een Iveco 65 kW (88 pk) sterke viercilinder 3,2
liter turbomotor met intercooler, maar verder
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 versnellingen heeft. De trekker weegt
3.030 kg en tilt 2.500 kg.

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 is nu voorbij. In het midden
van het dak, tussen de werklampen, is een te
verduisteren raam gemonteerd. De meerprijs
bedraagt in Frankrijk 2.000 euro. Dan maakt
dit dakraam deel uit van het Cargo-voorladerpakket waarmee je van de trekker de ultieme
zelfrijdende strolader zou maken.

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 110 pk).
Er is keuze uit drie transmissies: een 12/12,
een 24/12 en een 36/12. De trekkers zijn vanaf
mei te koop.

Milkplan is de naam van een Griekse melkstal.
T. Imeridis V. Markopoulos bouwt ze. Het
bedrijf is vooral bekend om zijn kleine melkkoeltanks, maar tijdens de Sima viel de rvs
snelwisselmelkstal op die het bedrijf liet zien.
De afwerking is hoogwaardig. De melkapparatuur maakt het bedrijf niet zelf, maar betrekt
die van het Israëlische Afikim. Een dealer
netwerk in Noord-Europa heeft het bedrijf
nog niet.

De Duitse hooibouwmachinefabrikant Fella
maakte zijn achtermaaiers van de triplecombinatie nog iets breder, waardoor de hele combinatie nu 9,30 meter in een keer kan mee
nemen. En daarmee is het de breedste triplemaaier die je kunt kopen, laat het bedrijf
weten. De SM991 maaier kost 31.731 euro.
Met kneuzer komt dat op 33.717 euro.

Het Italiaanse Piusi maakt vloeistofmeters en
heeft een doorstroommeter voor diesel al lang
in het programma. Voor het bedrijf was het een
kleine moeite om die meter aan te passen voor
het gebruik met melk. Handig bij het voeren
van kalveren. Je monteert de K24 Lait-meter
gemakkelijk tussen het vulpistool en de slang,
waarna hij tot op de 1 procent nauwkeurig
aangeeft hoeveel melk er in de emmer stroomt.
Daarnaast geeft hij ook het debiet aan.
De meter kost 144 euro.
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Kuhn persen
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