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HOMBURG INTRODUCEERT
NIEUW RASTERMODULE

Info Homburg, www.homburg.com
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Mechanisatie • De Homburg
SmartSTOPnGo is een grid- en
rastermodule waarmee op
vaste afstanden een signaal
gegeven kan worden om de
trekker te stoppen, een alarmsignaal of lichtsignaal te geven.
Nadat je de rijrichting en de
afstand tussen de stops hebt
ingesteld, geeft het systeem
continu aan wat de afstand tot
de volgende stap is en geeft dan een 12 volt-signaal. Al naar gelang de toepassing, kunnen één of twee signalen (met timers) worden gegeven. Het systeem
telt de stops en toont het nummer van de actuele (volgende) stop. Dit maakt het
makkelijk of mogelijk om een exact aantal stops te maken. Naar wens kan op
het scherm of via een extern schakelsignaal, het systeem vrijgegeven worden
om naar de volgende stop te rijden.
SmartSTOPnGo is geschikt voor Ag Leader Isobusschermen, maar kan ook
gebruikt worden op andere Isobusschermen waarbij gps via J1939 aanwezig is.
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Varkens • Na overnames van de bedrijven EIC, Landmark en Irium breidt Isagri
verder uit. Het in Beauvais gevestigde bedrijf tekende een joint venture met het
Chinese SINO-INFO, een bedrijf dat gespecialiseerd is in varkensmanagementsystemen.
Dit laat Isagri toe om zich in China verder te ontwikkelen met zijn varkensmanagementsoftware en om de wereldleider te worden in deze sector. “De Chinese
varkenssector veroveren is een echte opportuniteit”, zegt Jean-Marie Savalle,
CEO van de groep Isagri. “China produceert 50% van het varkensvlees wereldwijd en is een bloeiende markt. De overname van de firma SINO-INFO, leider op
het gebied van varkenssoftware in China, laat ons toe om sneller te evolueren in
de specifieke markt.”
Met deze overname wil Isagri marktleider worden op het gebied van managementsoftware voor varkensproductie. Om dit te bereiken streven beide bedrijven
ernaar dat hun klanten 2 miljoen varkens produceren, wat overeenkomt met
10% van de wereldmarkt.
China, een land waar het familiaal karakter van een varkensbedrijf lang de
norm was, is de professionele weg ingeslagen. Het productiviteitsniveau blijft
echter laag in vergelijking met onze cijfers. “De Chinese markt heeft vele
uitdagingen. Het land ervaart een gestage groei van de levensstandaard, waardoor de vraag naar varkensvlees stijgt, in een land waar varkensvlees bekend
staat als nobel vlees. Het belang van China is des te groter omdat China 20%
van de wereldbevolking telt maar slechts 7 % van het bouwland bezit.”
SINO-INFO werd opgericht in Beijing in 2008. Dit bedrijf ontwikkelt software
voor het beheer van varkensbedrijven. Met zijn aanbod heeft het bedrijf het
management van varkensbedrijven al merkelijk kunnen verbeteren.
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INNOVERENDE
KLEDINGLIJN
Werkkledij • Dit najaar lanceert Kramp
vier compleet nieuwe collecties werkkleding. Het gaat om de collecties
Original, Technical, Protect en Active.
Alle vier spelen ze in op de actuele
vraag naar ecologie en duurzaamheid.
Alle collecties ondergingen uitgebreide
gebruikerstesten en de gekozen stoffen
en materialen werden uitvoerig gekeurd op wind- en waterdichtheid. Alle
stukken dragen het EN343-certificaat.
Robuuste overalls zijn vervaardigd uit
vlamvertragend cordura, wat ook een
vuil- en waterafstotend materiaal is. De
bomberjacks zijn speciaal behandeld
met een polyurethane coating die
volledige wind- en waterdichtheid
garanderen. Kleding uit polyester en
nylon houden je droog, maar laten toch
toe om soepel te werken. Er werd
rekening gehouden met de noden van
diegenen die deze kleding dagelijks
gebruiken (100% katoen en elastische
inzetstukken). Ook werden er extra
fluorescerende accenten aangebracht.
Info Kramp, www.kramp.com

