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©©COMPRIMA

Mechanisatie • Camera’s ontlasten de bestuurder en zorgen voor meer veiligheid. Om het werken met meerdere camera’s te vereenvoudigen biedt Krone
het automatisch omschakelen van
twee camera’s aan. Dat is erg zinvol
bij machines zoals de pers-wikkelcombinatie Krone Comprima.
Daarbij kan één camera de voortgang van het wikkelen van het net of
de plastic folie visueel controleren.
Een tweede camera volgt de voortgang van de baalovergave en de
wikkeltafel. Het videobeeld wordt
weergegeven op de nieuwe CCI
1200-terminal, waarop je zowel het formaat als de weergave van het beeld
makkelijk apart van elkaar kan aanpassen. Het omschakelen van de twee
camera’s gebeurt volautomatisch tijdens het persen. Zodra de achterklep van
de perskamer opent, wisselt het beeld op de CCI 1200 automatisch van camera
1 naar camera 2. Wanneer vervolgens de folie wordt ingeschoten, zal het beeld
automatisch overschakelen naar camera 1. Zo heeft de chauffeur altijd een
goed zicht op alle functies die worden uitgevoerd.
De chauffeur heeft dus te allen tijde een visuele controle over wat er achter
hem gebeurt. Ook schade of eventuele andere problemen zullen snel worden
opgemerkt.

©©AGRIMADIS

EXTRA CAMERA’S OP COMPRIMA

Info Krone, landmaschinen.krone.de/nederlands

EFFICIËNTE OVERLAADCOMBI

©©DEWULF

Mechanisatie • Dewulf, full-liner in machines voor de aardappel- en wortelteelt, lanceert een unieke overlaadcombinatie, de Field Loader 240. Deze
compacte stand alone-machine combineert een hoge reinigingscapaciteit met
gebruiksgemak en productvriendelijkheid. De Field Loader 240 valt op dankzij
de volgende eigenschappen: geschikt voor wegtransport, een vierdelige afvoerelevator met een extreem groot zwenkbereik van 120 graden (60 graden links
en rechts) en een ingebouwde,
geluidsarme dieselgenerator. De
machine werd eind augustus
officieel voorgesteld op de Aardappeldemodag in Westmaas (Nederland).
Met de Field Loader 240 dringen
telers het aandeel grond en afval bij
het laden op het veld drastisch
terug. Kiepwagens kunnen het
product meteen in de overlaadcombi lossen om het te reinigen en te lezen voor het in de vrachtwagen wordt
geladen. De bunkervloer en de rollenunit, gekend van de MH-stortbunkers,
zorgen voor een constante productstroom en de nodige reiniging. Met de
optioneel ingebouwde dieselgenerator is de Field Loader overal te gebruiken.
Je kan de generator ook loskoppelen zodat hij voor andere toepassingen kan
worden ingezet.
Info Dewulf, www.dewulfgroup.com
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AGRIMADIS VERDEELT
FENDT-MACHINES
Mechanisatie • Een sterk dealernetwerk
draagt bij tot het succes dat een trekkermerk heeft. In ons land worden de trekkers van Fendt met succes verdeeld door
de firma Hilaire Van der Haeghe. Bij
Fendt groeide de ambitie om overal waar
Fendt-tractoren worden verdeeld, ook
met een volledig aanbod oogstmachines
op de markt te komen. Aangezien Van der
Haeghe wat oogstmachines betreft al
jarenlang een engagement heeft met
Claas, heeft Fendt voor de verdeling van
de eigen oogstmachines een nieuw
bedrijf opgericht. Dit bedrijf, Agrimadis,
heeft voorlopig nog een beperkte structuur en zal onafhankelijk van Van der
Haeghe werken. In de toekomst wil Fendt
werken met exclusieve full-linedealers
die zowel de oogstmachines als de trekkers van het merk verkopen.
Agrimadis kwam voor het eerst naar
buiten tijdens de Foire de Libramont, eind
juli. De zetel van het nieuwe bedrijf is
voorlopig het Officenter in Vilvoorde. De
naam Agrimadis staat voor agri, machines en distributie.
De eerste belangrijke activiteit van het
nieuwe bedrijf is voor de verschillende
machinegroepen van het Fendt-productengamma een aantal professionele en
gemotiveerde Fendt-dealers selecteren
en opleiden, zodat ze kunnen meewerken
aan de uitvoering van demo’s en de
verkoop in het hele land. De aanstelling
van Fendt-trekkerdealers tot dealers van
een bepaalde machinegroep zal zo veel
mogelijk in overleg gebeuren met Fendt
en Hilaire Van der Haeghe.
Info Agrimadis, www.fendt.com

