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Mechanisatie • De CommandPRO-joystick van John Deere is vanaf nu beschikbaar voor alle kleine en middelgrote tractoren van de 6R-serie. Deze modellen
beschikken over het nieuwe CommandCentre 4200-display, dat voorziet in alle
zes AEF-gecertificeerde Isobusfuncties waarbij AEF staat voor Agricultural
Industry Electronics Foundation. Daarnaast voldoen alle modellen uit de John
Deere 6R-serie boven de 130 pk nu aan de emissienormen van Fase V.
Eind 2016 werden de trekkers 6250R en 6230 R – het neusje van de zalm van de
productiesite in Mannheim – geïntroduceerd met CommandPRO. Met deze
nieuwe joystick werd een nieuwe dimensie van ergonomie en veelzijdigheid
geïntroduceerd. De topsnelheid kan worden bereikt met slechts een simpele
duw op de knop. Verder zijn er elf programmeerbare knoppen beschikbaar voor
de trekhaak, PTO, SCV’s, AutoTrac-bedieningselementen …
Dankzij CommandPRO kan de snelheid van de tractor worden aangepast van
topsnelheid tot nul met één druk op de knop of een beweging van de joystick.
Daarnaast kunnen lagere snelheden behaald worden van 0 tot 2 km/uur met de
functie voor kruipversnelling. De joystick en de pedalen kunnen tegelijkertijd
worden bediend en er is geen externe Isobusjoystick meer nodig omdat de
chauffeur zowel de tractorfuncties al de Isobusfuncties kan bedienen met
CommandPRO.
CommandPRO is beschikbaar voor het bredere assortiment van de 6R-serie, in
combinatie met de AutoPwr-transmissie. Beide functies zijn standaard op de
6R Ultimate Editionmodellen.

nd

COMMANDPRO VOOR 6R-SERIE

er

Bo

Info Cofabel, www.johndeere.be

VAN SUBCOMPACT
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Melkvee • Lely introduceert na tien jaar een nieuwe versie van de Luna-koeborstel. Deze roterende borstel is ontwikkeld om je koeien te verzorgen zodat
stof veilig wordt verwijderd en de koeien minder jeuk hebben, wat het dierenwelzijn verhoogt. De nieuwe borstel is duurzamer dan de oude versie. De
duurzaamheid verbeterde
dankzij een afzonderlijke
elektronicabox, een nieuwe
motor en een hogere IP-classificatie voor een betere bescherming tegen water en stof.
De motor is uitgerust met een
veiligheidsmechanisme tegen
overloop. De koe krijgt maximaal comfort en de borstel
gaat langer mee. Ook het
energieverbruik is lager, waardoor er minder vermogen nodig
is op de motor. Dit betekent
minder warmte, minder slijtage
en minder druk op de lagers. De nieuwe borstel verbruikt tot 40% minder
energie dan de oude. Slimme technologie zet de nieuwe borstel in werking.
Zodra de koe de borstel aanraakt, begint hij in tegengestelde richting te draaien. Doordat de borstel twee draairichtingen heeft, behouden de haren langer
hun vorm. De nieuwe borstel is vanaf midden september verkrijgbaar.

Mechanisatie • Door de montage van
hogere, smallere akkerbanden maakt
Shibaura van de SX26 subcompact tractor
een compact tractor. De Shibaura SX26
compact tractor is vergelijkbaar met de
Shibaura ST324H, maar kost behoorlijk
minder. De Shibaura SX26 heeft dezelfde
26 pk-motor (DIN) die echt trekt, door de
grote inhoud (1131 cc) met hoog koppel
67 Nm. Voorst heeft hij een traploze
HST-aandrijving en cruise control. Opmerkelijk in deze klasse is een onafhankelijke inschakelbare aftakas.
Door de hoge banden kan de SX26 een
snelheid van ongeveer 20 km per uur
halen. De hefinrichting tilt 715 kg en door
de buitenmaat kan de tractor door openingen van 105 cm.
De trekker wordt standaard geleverd met
brede gazonbanden of industrie/terrabanden (vooraan: 18x8,5-8, achteraan:
26x12,00-12). Als optie kan je kiezen voor
hogere en bredere industrie/terrabanden
(vooraan: 23x8,5-12, achteraan: 10,0/7515,3) of hogere akkerbanden (vooraan:
6-12, achteraan: 7-16).
De Shibaura SX26 kan nu al geleverd
worden met de nieuwe homologatie
167/2013. Vanaf begin 2019 zal de
Shibaura SX26 – die dan Shibaura SX25
gaat heten – voorzien zijn van een
Shibaura Stage V-motor.
Info Shibaura Europe, www.shibaura.com

Info Lely, www.lely.com
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