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Prima stemming op AgroTechniek Holland
Of het door het mooie weer kwam of door de positieve signalen rond allerlei prijzen, de stemming op AgroTechniek Holland in
Biddinghuizen was prima. Met ruim 54.000 bezoekers was de organisatie zeer tevreden. De positieve stemming sloeg ook over
op de standhouders. Verschillende eerdere criticasters riepen zelfs op om vast te houden aan deze mooie buitenbeurs.
De prachtige nazomer en aantrekkende prijzen voor aard
appelen en zelfs de melk hadden ook hun effect op de
stemming op AgroTechniek Holland. Bezoekers trokken in
alle rust langs de stands en monsterden de aanwezige
machines. Daarbij was het sommige dagen zelfs zo warm dat
bezoekers graag in de schaduw van een machine in gesprek
gingen. Dus was Kamps de Wild blij dat het bedrijf veel grote
machines had meegenomen, want in de schaduw was het
goed bijpraten. Een vergelijkbaar beeld dat ook bij New
Holland, Case IH en Deutz-Fahr was te zien.
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Een heel verschil met de stand van de Mechan-groep. Daar
leek het concept van drie merken door elkaar vooral tot
verwarring te leiden. Het ontbreken van een eigen omgeving
en aanspreekpunt van de eigen dealer leek niet goed te
werken. Terwijl er wel nieuws werd gepresenteerd, want voor
het eerst waren er de hooibouwwerktuigen van Massey
Ferguson en Fendt in de eigen kleuren te zien.
De grootste beursprimeur was voor Vervaet. Diens nieuwe
Q65-bietenrooier lokte vele loonwerkers naar de stand.
Zij zagen vol enthousiasme dat Vervaet erin is geslaagd een

Veenhuis wint Bronzen
Sikkel

heel nieuw concept neer te zetten. Een uitgebreide be
schrijving treft u aan op onze website. Hoewel de rooier op
eigen kracht naar de stand was gereden, was meedoen aan
de rooidemo nog te veel gevraagd.
Die rooidemo voldeed ondanks het ontbreken van primeurs
of bijzondere machines duidelijk aan een behoefte. Zelfs
tijdens de niet aangekondigde extra demo op vrijdagmiddag
zat de tribune vol en trok de rooidemo enkele honderden
bezoekers. Hetzelfde beeld was er bij het aardappelrooien.
Het toont aan dat er bij het publiek duidelijk behoefte is aan
het demonstreren van machines in de praktijk. Een beeld dat
we in Nederland natuurlijk ook kennen van de TKD. Het is een
signaal waar de organisatie mee aan de slag kan voor de
volgende keer.
Ook de aanpak van CUMELA Nederland met het gerichte
thema veiligheid en met de trekkerbumpers gemonteerd
aan trekkers live op de beurs pakte goed uit. Het leverde veel
respons op en het gaf bezoekers letterlijk een ‘handvat’ om
het gesprek aan te gaan. Mooi was ook dat buurman
Fedecom zich inzette voor veiligheid en de daaraan ge
koppelde machinekeur. Ook hier werden grif tasjes uitge
deeld. Wel merk je dat er nog wel gezamenlijke inspanningen
nodig zijn om het thema veiligheid verder te krijgen.
De goede sfeer, het mooie weer en de prima stemming bij de
bezoekers leken ook het gemor over de beurs te doen
verstommen. Verschillende standhouders die in het verleden
kritisch waren, zagen nu ook de voordelen van een mooie
buitenbeurs. Daarbij speelt ook de locatie een rol. Met
verharde paden, een filevrije toegangsweg en prima
parkeergelegenheid blijft Biddinghuizen een uitstekende
plek voor een beurs. Vandaar dat op veel plaatsen te horen
was dat het gezeur maar eens over moet zijn.

Het door Veenhuis Machines
ontwikkelde
Nutriflowsysteem heeft de Bronzen
Sikkel, de innovatieprijs van
AgroTechniek Holland, ge
wonnen. Het gaat daarbij
om een methode om in één
werkgang zowel drijfmest
als vloeibare kunstmest toe te dienen, waarbij via een NIR-sensor de hoeveelheid
stikstof en fosfaat in de drijfmest wordt bepaald. De boordcomputer berekent
op basis van deze gegevens hoeveel vloeibare kunstmest er moet worden
bijgemengd om tot de ingestelde hoeveelheid te komen. Eventueel kan deze
hoeveelheid ook nog met taakkaarten worden gecombineerd.
De jury kende de tweede prijs toe aan de Innovado van Schuitemaker. Dit een
automatisch voersysteem voor melkveehouderijbedrijven. De derde prijs is voor
de Nutrishot-precisiebemester van Duport. Dit is een machine om in de rij zeer
nauwkeurig mest te kunnen toedienen. Op basis van sensoren of door middel
van taakkaarten kan daarbij plaatsspecifiek de hoeveelheid worden bepaald.

Rooidemo’s scoren

Beursnieuws op de site

De bezoekers weten op AgroTechniek Holland steeds beter de weg naar het
demonstratieterrein te vinden. Niet alleen het trekkerparcours, waar testgereden
kon worden op verschillende trekkers, maar ook de rooidemonstraties trokken
veel publiek. Bij de aardappelen werd dit gecombineerd met een mooie
vergelijkingsproef van verschillende bemestingsstrategieën. Hierbij werd met
behulp van een drone voor de tweede en derde gift bepaald welke hoeveelheid
stikstof moest worden bijbemest.

Een uitgebreid verslag van de machinenoviteiten
op de beurs is de afgelopen weken gepubliceerd op
www.grondig.com Naast het machinenieuws is daar een
verslag van de ontbijtsessie en een uitgebreide reportage
over de nieuwe rooier van Vervaet te vinden. Op deze
pagina’s wat sfeerbeelden en een kleine greep uit de
noviteiten.

Bij de bietenrooiers bestond vooral de mogelijkheid om vier verschillende
machines tegelijk aan het werk te zien. Door het gebruik van praktijkmachines
met daarop in de meeste gevallen de vaste chauffeur leverde dat mooi werk
op. De omstandigheden waren er ook naar, want dankzij het fraaie weer kon
er mooi schoon worden gerooid. Opvallend is dat zelfs bij de derde, vooraf niet
aankondigde demo toch meer dan 300 bezoekers naar de demonstratie kwamen.
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1 Hardi
De nieuwste strenge driftreductie-eisen van 75 procent
voor Nederland zijn koren op de molen voor Homburg
in Stiens. Dat toonde de nieuwe Hardi met de nieuwste
generatie luchtondersteuning, waarmee aan die eis kan
worden voldaan.

2 Celli

1

2

Importeur Agri Nederland ontwikkelde met Celli deze
nieuwe overtopfrees met hydraulisch instelbare tegen
kam en hydraulisch regelbare achterklep. De fabrikant
speelt hiermee in op het wegvallen van de bekende
Lely-overtopfrees.

3 Beco
Beco toonde de eerste modellen van een nieuwe lijn
Brevis 100-kippers. Het betreft in serie geproduceerde
kippers van Beco-kwaliteit, zoals een zes millimeter dikke
Hardox-bodemplaat. Met een binnenwerkse bakmaat
van 4,10 bij 2,05 meter zijn die geschikt voor rijplaten.

4 Vredo

3
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Kersvers van de pers, deze nieuwe Vredo VT 7028-3 Trac
met 505 kW (687 pk) Deutz Stage IV-V8-krachtbron en
de eigen traploze transmissie. Volgend jaar gaat de
eerste serie in tweeassige en deze drieassige uitvoering
in productie.

5 Joskin
Joskin toonde de nieuwe Cobra 16.000S met 30-tons
uitschuifbare HoverTrack-as met 1250-banden en een
slag van 3,00 tot 5,30 meter, zodat de banden buiten
de trekkerbanden lopen. Joskin toonde ook de nieuwe
Solodisc XXL-bemester met twee snijverdelers en een
rijafstand van 18,75 centimeter.

6 Fendt

5

6

Het grootste nieuws op de gezamenlijke Mechanstand was het integreren van de Fella-hooibouwlijn en
daarnaast het vermarkten van deze lijn onder Fendt- en
MF-label. Weinig trekkers op de stand, maar wel was er
de nieuwe 500-serie in de nieuwe kleur. Wie meer Fendt
wilde zien, moest bij Abemec zijn.

7 New Holland
New Holland introduceerde nieuwe persen, waaronder de
nieuwe Big Bale Big Baler 1290 Plus met silage-afschra
pers, een langer perskanaal en een verzwaarde plunjer
voor een tien procent hogere persdichtheid. Desgewenst is
hij leverbaar met weeginrichting en vochtmeting.

8 Krone

7
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Krone introduceerde naast de nieuw ZX-range deze
RX-opraapwagens. Die hebben ook een beweegbare
voorwand, maar niet de powerbandaandrijving van de
ZX. De wagens zijn leverbaar met een inhoud van 36,
w40 en 43 kubieke meter.

