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NIEUWE VRIJLOOPKRAAMHOKKEN

Varkens • Het nieuwe WellFarrowingkraamhok van Nooyen Pig Flooring zet de
trend in de markt van vrijloopkraamhokken.
Dit nieuwe kraamhok zorgt voor meer
dierenwelzijn én een hoger rendement. Met
de ingebouwde balance-vloer is de overlevingskans van pasgeboren biggen maximaal
en behoort doodliggen van biggen tot het
verleden. Pas nadat de zeug gaat liggen,
verdwijnt het hoogteverschil en kunnen
biggen veilig en ongestoord drinken bij hun
moeder.
WellFarrowing bewijst ook dat hygiëne en
leefcomfort hand en hand kunnen gaan.
Zeugen kunnen vrij rondlopen op een zacht
gecoat stalen rooster. Doordat de speciale
coating enigszins indrukbaar is, hebben
zeugen voldoende grip. Met een opening van
ruim 50% is de mestdoorlaat optimaal en is
de hygiëne verzekerd. Bovendien behouden
de jonge biggen op de zachte, gecoate vloer
hun gave knietjes. Biggen blijven gezond en
er is minder kans op infecties. WellFarrowing voldoet daarmee aan alle moderne
eisen als het gaat om dierenwelzijn en
antibioticareductie.
Steeds meer landen stellen eisen aan de
manier waarop kraamzeugen gehuisvest zijn.
In Zwitserland en Zweden zijn vrijloopkraamhokken voor zeugen verplicht. Oostenrijk
voert de verplichting in 2033 in. In Denemarken moet in 2020 10% van de zeugen vrij
kunnen rondlopen in het kraamhok. In 2035
geldt dit voor alle zeugen in dat land. Hoewel
met name West-Europese landen inzetten op
deze manier van huisvesten van kraamzeugen, is de verwachting dat op termijn andere
landen en supermarktketens aanvullende
eisen stellen aan de manier waarop kraamzeugen gehuisvest worden.
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Info Cofabel, www.johndeere.com
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Mechanisatie • Het zogenaamde brandstofprogramma van John Deere is
sinds november zowel van toepassing op werkzaamheden op het veld als voor
ritten op de weg. Wie na 1 november een John Deere-tractor met zes cilinders van de serie 6R, 7R en 8R
aankocht, komt in aanmerking om
deel te nemen aan het uitgebreide
programma dat klanten financieel
beloont voor zuinig rijden. Het
brandstofprogramma werd twee
jaar geleden geïntroduceerd voor
de 7310R-trekker. Sindsdien
bewees John Deere de efficiëntie
op de weg van het volledige assortiment tractoren met zes cilinders
van de 6R- tot de 8R-serie. Gebaseerd op dit succesvolle model heeft het bedrijf nu besloten om het programma ook uit te breiden voor toepassingen op het veld.
Met het brandstofprogramma registreren deelnemende klanten en hun
toeleverende dealer het feitelijke brandstofverbruik van een tractor aan het
einde van een bedrijfsperiode van één jaar en vergelijken ze dit met het
doelbrandstofverbruik.
Als het totale brandstofverbruik het doelniveau van John Deere heeft overschreden, krijgen de klanten een terugbetaling. Als de trekker minder verbruikt dan de doelhoeveelheid, wordt de eigenaar ook beloond en krijgt hij
tweemaal de vastgelegde prijs per bespaarde liter terugbetaald. De ervaring
leert dat zelfs goed getrainde bestuurders hun brandstofverbruik met 20%
kunnen reduceren.
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ROBUUSTE DREMPELMAKER
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Mechanisatie • Tijdens de beurs Interpom | Primeurs stelde AVR niet enkel
de gloednieuwe Lynx-wagenrooier voor maar ook een robuuste drempelmaker om achter de Creres-planters te hangen. Alle Ceres-planters met een
werkbreedte van 4 x 75 en 4 x 90 cm
kunnen voor het komende pootseizoen
worden uitgerust met het nieuwste
anti-erosiesysteem van AVR. De drempelmaker bestaat uit een hydraulisch
aangedreven as met rolletjes, die
metalen schopjes één voor één op en
neer doen bewegen. Zo creëren ze
hoopjes aarde tussen de ruggen die,
vooral op hellende percelen, de afvoer
van water en grond tegengaan. Veertanden zorgen voor druk op de schopjes en dienen als steenbeveiliging zodat
ze kunnen terugklappen. De schopjes zijn verstelbaar in snelheid, veerdruk
en hoogte. Het hele systeem kan met mechanische spindels op een neer
getrokken worden voor de juiste diepte-instelling. De drempelmaker kan ook
worden aangebouwd op de AVR GE-Force-frees.
Info AVR, avr.be
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Info Nooyen Pig Flooring, www.nooyen.com/
wellfarrowing

