deze maand

kW is het vermogen van de
nieuweZetor Major 60. Daar
naast wordt de Major-serie uitgebreid met de 80 met een
vermogen van 55 kW (80 pk).
Beide modellen zijn uitgerust
met een viercilinder Deutzmotor.

Mazzotti All Crop

Kverneland Group Nieuw-Vennep
heeft over 2014 een omzet gerealiseerd van 60 miljoen euro.
In 2014 verlieten 1.100 spuiten
en 6.000 kunstmeststrooiers de
fabriek in Nieuw-Vennep. De
Kverneland-vestiging in NieuwVennep is een onderdeel van
Kubota. De omzetgroei is mede
het gevolg van goede markt
omstandigheden in Nederland.

De Italiaanse spuitenbouwer
Mazzotti heeft een nieuwe zelf
rijdende spuit ontwikkeld. De
nieuwe zelfrijder met JCB-motor,
heeft de typeaanduiding All Crop
3180 en borduurt voort op het
concept van de Mazzotti Ibis 2214
die uitermate geschikt is voor
bespuitingen van hoge mais. De
spuitboomhoogte van de All Crop
kan worden ingesteld tussen
50 en 370 cm, de spoorbreedte

tussen 225 en 300 cm. Om zicht
te houden bij spuiten in de mais,
kan de cabine omhoog. De All
Crop heeft met 3.500 liter een
grotere tank dan de Ibis 2214.

Kenteken: Fedecom tevreden, LTO niet
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Het Italiaanse Maschio Gaspardo
heeft de resterende 40 procent
van de aandelen van de Italiaanse
hooibouwmachinefabrikant
Feraboli gekocht. Vorig jaar kocht
de Maschio Gaspardo groep al 60
procent van de aandelen en dus
is de groep nu volledig eigenaar.
Maschio Gaspardo wil een full-

liner worden. Het Feraboli-pakket
gaat daarbij helpen.

Joskin-stalmeststrooier
De Belgische fabrikant Joskin
heeft een stalmeststrooier
gebouwd met horizontale in
plaats van met verticale strooi
walsen. Onder de walsen zit een
strooitafel met twee schijven met
elk zes schoepen. De Joskin FertiSpace Horizon is er in zeven uitvoeringen van 15,5 tot 25,75

John Deere komt met kleinere
maaidorser van Sampo Rosenlew
John Deere besloot twee jaar geleden om maaidorsers in het
pakket op te nemen van de Finse fabrikant Sampo Rosenlew.
Vanaf dit seizoen levert John Deere twee types uit Finland:
de W330 en de W440.
De John Deere W330 is een machine met vijf schudders en een graantank van 5.200 liter. Standaard heeft de machine een voordorscilinder
(PTC) die de dorscapaciteit met 20 procent verhoogt. Ook heeft de
machine een retourdorser die teruggevoerde kaf en korrels dorst en zo
de hoofdtrommel niet belast. Onder de kap ligt een motor van Agco
Power met een vermogen van 162 kW (216 pk).
De W440 heeft zes schudders en kan zowel met als zonder voordorser
worden geleverd. Deze machine heeft ook een Agco Power-motor met
een vermogen 190 kW (253 pk). De graantank van de standaard W440
heeft een inhoud van 6.500 liter, die van de W440 PTC 7.600 liter.

Minister Schultz van Haegen hield aanvankelijk
rekening met 48 miljoen euro aan kosten voor
het kentekenen van trekkers, motorvoertuigen
met beperkte snelheid (MMBS’en) en aanhang-
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wagens. Bij de kostenraming ging ze uit van
250.000 voertuigen en 50.000 aanhangwagens
die voorzien zouden moeten worden van een
kenteken. Bovendien schatte zij in dat de
machines eigendom zouden zijn van 70.000
bedrijven. Maar in een brief aan de Tweede
Kamer laat de minister nu weten dat het om
580.000 voertuigen gaat, waaronder 150.000
aanhangwagens. Daardoor dreigden de kosten
per bedrijf veel hoger uit te vallen.

Vereenvoudiging
Door de voorgestelde vereenvoudiging schat
zij de totale kosten nu in op 31,5 miljoen euro.

Uitgaande van 70.000 bedrijven is dat 450 euro
per bedrijf en 55 euro per voertuig.
Fedecom is tevreden. “Een praktisch uitvoerbare invoering met geringe kosten.”
LTO is minder tevreden en grijpt terug naar
argumenten die de boerenorganisatie al eerder
naar voren bracht. LTO wil dat alleen nieuwe
voertuigen een kenteken krijgen en wil de
plicht combineren met de verhoging van de
maximumsnelheid naar 40 km/h en toegang
tot wegen waar trekkers nu niet mogen rijden.
De minister heeft al aangegeven dat zij niets
voelt voor een verhoging van de maximumsnelheid.
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de Kubota M7 en de Fendt Vario
300 kregen bij de trekkers een
award. Verder waren er onderscheidingen voor onder meer de
Ropa Tiger 5 en de Claas Tucano.

Machine of the year
Op Sima in Parijs werden de
machines van het jaar 2015
bekendgemaakt. Er waren prijswinnaars in diverse categorieën.
De Challenger MT 700, de Case
IH Magnum CVX, de Valtra T4,

3 vragen aan:

Joanneke Spruijt, onderzoeker WUR
U zet kosten en
baten van nietkerende grond
bewerking (NKG)
op een rij op basis
van verschillende
onderzoeken in
Nederland. Is er
veel onderzoek
gedaan?
“Ja. PPO-AGV voert al
verscheidene jaren op
Foto Wageningen UR
verschillende plekken
in Nederland en op
verschillende grondsoorten veldproeven uit. In die proeven
wordt gezocht naar maatregelen die de bodemvruchtbaarheid, de structuur en de bodemgezondheid verbeteren.
Een van de zaken waarnaar wordt gekeken is niet-kerende
grondbewerking.”

Wat moet dit nieuwe onderzoek duidelijk maken?

Foto Albert van der Horst

De minister van Infrastructuur en Milieu
wil de kosten voor de kentekenplicht
omlaagbrengen. Eigenaren van bestaande
trekkers kunnen hun voertuigen zonder
keuring digitaal inschrijven en op naam
laten stellen. Verder vervalt de plicht
om voorop het voertuig een kentekenplaat te monteren. Ook kentekenplaatverlichting is niet nodig.

kuub. De wagen kan volgens
Joskin ook kleine hoeveelheden
heel precies strooien. Behalve
stalmest kun je er ook pluimveemest en kalk mee uitrijden.

Foto Henk Beunk
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Recordomzet

“We proberen in beeld te brengen welke maatregelen nu al
kosteneffectief zijn. En bij maatregelen die nu nog te duur
zijn, gaan we kijken in hoeverre een opbrengstverhoging of
kostenverlaging nodig is, of en hoe dit haalbaar is en welke
perspectieven dat biedt.”

Kunt u nu al wat zeggen over de financiële resultaten
van niet-kerende grondbewerking?

^ John Deere lanceert W330-maaidorser
John Deere voegt de W330-maaidorser toe aan het pakket. Net als de
W440 koopt John Deere de W330 in bij Sampo Rosenlew.
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“Eerste berekeningen geven aan dat de kosten bij nietkerende grondbewerking lager zijn dan bij systemen waarbij
wordt geploegd of gespit. Maar de economische baten
moeten vooral uit opbrengstverhogingen komen. En die
resultaten zijn wisselend. We verzamelen alle gegevens uit
het onderzoek dat de afgelopen jaren is uitgevoerd en
hopen er een lijn uit te kunnen halen.”
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