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Met bijna 214.000 bezoekers was de Franse landbouwmechanisatiebeurs
Sima van begin maart erg goed bezocht. Natuurlijk imponeerden de
nieuwste grote trekkers en maaidorsers. Maar er was meer zoals veel directzaaimachines en eenvoudige machines voor lagere bewerkingskosten.

Sima 2007
Minder kosten en weer groter
M

ade in Austria, prijkt er op de folders
en de motorkap van de nieuwe Case
IH Puma. De trekkerfabrikant
wil het wel van de daken schreeuwen dat de
trekkers nu in Oostenrijk gebouwd worden.
Tijdens de Sima stelde Case IH de nieuwe Puma

groots voor. De serie bestaat uit vier modellen
van 123 tot 157 kW (167 tot 213 pk) wat ze
halen uit een 6,7 liter zescilinder motor met
common-rail en vier kleppen per cilinder. Door
onder meer de uitlaatgassen terug te voeren in
de motor en nog eens te verbranden worden de

De New Holland T7500-serie volgt de traploze
TVT-serie op.

strenge emissie-eisen gehaald. De trekkers kunnen met de 19/6 transmissie 50 km/h rijden. In
de cabine is er geen dashboard meer voor de
bestuurder. In plaats daarvan is er een opbergvak zonder klep. Wel zijn alle metertjes en displays in de A-stijl van de 4-stijlige cabine terug
te vinden. Met de multicontroller in de rechterarmleuning bedien je de hef, de hydraulische
ventielen en de transmissie. De ventielen hebben 150 liter olie per minuut tot hun beschikking en de hef kan maximaal 8.650 kg tillen.

New Holland T7550
New Holland introduceerde de T7500-serie
in de vorm van de T7550; het sterkste model.
De vijf trekkers uit deze serie volgen die uit
de traploze TVT-serie op. Meest opvallend is
natuurlijk het uiterlijk, dat nu meer weg heeft
van de trekkers uit de T6000- en T7000-serie.
In de cabine zou het geluidsniveau maximaal
72 dB(A) zijn. In die cabine vonden nog een
paar veranderingen plaats. Zo is er een
dakraam en heeft de cabine nu vier stijlen.
Gebleven is de Sisu-motor die nu aan de Stage
III emissie-eisen voldoet. De maximale rijsnelheid is 50 km/h en het nominale vermogen
loopt van 105 tot 146 kW (141 tot 196 pk). Daar
kan nog een powerboost bij komen van maximaal 15 kW (20 pk). Voor de externe ventielen
is 100 liter olie per minuut leverbaar.

De Chinese YTO trekkers komen technisch
overeen met oude Fiat trekkers.

22

LandbouwMechanisatie april 2007

Met I-Tec Pro kan John Deere ook automatisch
keren op de kopakker.

Met de M125X komt Kubota nu ook met zware
landbouwtrekkers.

John Deere keert automatisch

‘Chinezen’

Het land heel precies inzaaien zonder chauffeur zou in principe kunnen met het nieuwe
kopakker I-Tec Pro systeem van John Deere. Op
een buitenterrein draaide een John Deere 8530
telkens heel precies dezelfde rondjes zonder
dat de chauffeur het stuur aanraakte. Het systeem is een uitbreiding van GPS technologie.
Naast het bekende rechtrijden tijdens de werkgangen kan het ook automatisch keren op
de kopakker. De trekker weet dus wanneer
hij de kopakker bereikt, zet via de standaard
kopakkerautomatiek het werktuig stil en keert
automatisch naar de volgende werkgang waar
het de bewerking vervolgt. Voorheen moest je
met het Autotrack nog zelf naar de volgende
werkgang sturen.

Wie een goedkope landbouwtrekker wil, kan
eens denken aan een Chinees merk. Zo toonde
fabrikant Yituo de YTO X904. Deze trekkers
zijn afgeleid van de oude Fiat trekkers, waaronder het chassis en de motor. De vierwielaangedreven trekker heeft een eigen zescilinder
turbodiesel die 66,5 kW (90 pk) levert bij 2.300
toeren. De eenvoudige versnellingsbak heeft
12 versnellingen voor- en 4 achteruit en haalt
maximaal 27 km/h. Hij kan 1.700 kg tillen in
de hef en weegt 4.560 kg. Meest opvallend is
de prijs: 19.000 euro. De X904 is overigens niet
de zwaarste trekker van de fabrikant, dat is
momenteel een 132 kW (180 pk) versie.
Van Foton stond er de FT824, deze levert de
Nederlandse importeur De Heus als Eurotrac
F80 (zie pagina 34).

Zware Kubota
Kubota lanceerde een eerste model van een
nieuwe, zware serie, de M125X. Deze volgt de
M110 en 120 op. In de trekker zit een 92 kW (125
pk) vijfcilinder dieselmotor met injectie die een
maximum koppel van 475 Nm levert bij 1.300
toeren. Schakelen gaat met een powershift met
automaat met 16/16 of 24/24 versnellingen. De
trekker weegt 4.200 kg en de hef tilt 3.600 kg.
Voor Nederland is hij nog niet beschikbaar. De
Japanse fabrikant heeft er reeds 25 voor Europa
gemaakt, met name voor Frankrijk en Engeland.
Hij kost in Frankrijk ongeveer 53.000 euro.

De eenvoudige Landini Technofarm is er nu in
een Europese versie.

‘Italiaanse Indiërs’
Landini liet tijdens de Eima van november
vorig jaar al de Technofarm zien. Deze trekker
wordt weliswaar in Italië gebouwd, maar heeft
een transmissie met 24 versnellingen voor- en
achteruit van Carraro uit India. Er is nu ook
een versie voor de Europese boeren. De trekker
is uitermate simpel en in vier typen leverbaar
van 43 tot 59 kW (59 tot 80 pk). De Europese
versie heeft een platform dat er voor zorgt dat
het geluidsniveau rond 86 dB(A) ligt. Daarnaast
kan de trekker nu 40 km/h rijden en is er een

De Same Tiger wordt helemaal in India
gebouwd.
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De nieuwe Fastracs kregen een andere
versnellingsbak en achterbrug.

In de JCB 536.70 verreiker zit de Dieselmax
viercilinder dieselmotor.

In de verbeterde Manitou cabine zit onder meer
een nieuwe multifunctionele bedieningshendel.

Minimale grondbewerking en direct
zaaien om onder meer water-

kruipbak en hydraulische beremming. De
Technofarm heeft geen cabine. Datzelfde geldt
voor de Same Tiger. Deze trekker komt helemaal uit India en is er in twee types. De Tiger
60 heeft een motor van 40,5 kW (55 pk) en de
Tiger 70 van 51,5 kW (70 pk). De trekkers hebben een gesynchroniseerde versnellingsbak
met 12 versnellingen vooruit en 2 achteruit,
een mechanische omkeer en een mechanisch
differentieel. De Tiger 60 zal ongeveer 19.000
euro kosten.

JCB vervangt twee Fastracs
JCB vervangt de oude 2140 Fastrac door de
nieuwe 2155 (119 kW/160 pk) en de 3170 door
de 2170 (127 kW/170 pk). Beide modellen zijn
voorzien van een Cummins 6,7 liter commonrail motor met zes cilinders en vier kleppen
per cilinder. Ook heeft het bedrijf de versnellingsbak en de achterbrug vervangen zodat
het nu mogelijk is om 60 km/h te rijden. En
natuurlijk zijn ze voorzien van de nieuwe
motorkap die je ook bij de andere trekkers van
het merk tegenkomt en in een stuk opengaat.

Rupstrekker van Deutz-Fahr

JCB liet de 536.70 zien. Een verreiker die 3.600
kg tot op 7 meter hoogte kan brengen. De
machine is voorzien van de, inmiddels bekende, Dieselmax viercilinder dieselmotor van
eigen fabrikaat. Die common-rail krachtbron
ligt rechts naast de cabine en levert 97 kW (130

Deutz-Fahr toonde een nieuwe rupstrekker. De
Agroclimber is er in drie versies. Een voor het
boerenwerk, de Agroclimber 105, een voor de
boomgaard, de Agroclimber F90 en twee voor
de wijngaard, de Agroclimber V70 en V80.
De 105 is voorzien van een viercilinder 4 liter
motor met turbo en een vermogen van 75 kW
(102 pk). Hij heeft 16 versnellingen voor- en

De Deutz-Fahr Agroclimber is een nieuwe rupstrekker.

De DPX expert Ecovision van Sulky kan ook in
hoeken en kanten heel precies strooien.

Verbeterde verreikers
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pk). De hydraulische installatie levert 140 liter
olie per minuut. Bedienen gaat met een enkele
hendel. De AgriSuper versie heeft zes versnellingen en een topsnelheid van 40 km/h.
Verreikerfabrikant Manitou heeft de cabines
op alle 6 en 7 meter modellen verbeterd. Het
frame is weliswaar nog gelijk aan de oude
modellen, het interieur van de Evolutioncabine is flink aangepast. Zo is er nu een echt
dashboard met klokken met verchroomde randen. Kortom, de machine ziet er luxer uit dan
voorheen. Ook is de ruitenwisser op de zijruit
nu standaard. Daarnaast is de multifunctionele
bedieningshendel, die Manitou al deed uitblinken, verbeterd. Zo is het niet mogelijk om de
powershiftknopjes per ongeluk in te drukken,
is de voor- en achteruit knop verbeterd en heb
je door een rubberbekleding meer grip op de
hendel. Nieuw is een 10 meter machine met
ook dezelfde nieuwe cabine. Deze 1035L-TLSU
heeft een Perkins motor van 110 pk en tilt
3.500 kg tot 9,6 meter hoog.
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achteruit en met kruipbak rijdt hij 0,61 km/h.

besparend te werken, gebeurt steeds
Heel precies strooien
Variabel kunstmest strooien via GPS aan de
hand van bodem- en opbrengstkaarten kan al.
Probleem is echter de strooibreedte met de bijbehorende overlap. Sulky-Burel lanceerde hiervoor de Sulky DPX expert Ecovision. Deze kan
de werkbreedte traploos variëren en toch heel
precies variabel strooien aan de hand van
rekenmodellen. Het bedrijf kreeg er een
gouden medaille voor. Vandaar de blauw/
gouden kleurstelling in plaats van de bekende
blauw/rode. De eerste Ecovision versie is echter
pas in 2010 te koop.

Eenvoudige Tecnoma spuit
Tecnoma lanceerde de Tecnis 3100 getrokken
spuit. Dit is een eenvoudige uitvoering waarbij
vooral de bediening is vergemakkelijkt via twee
grote hendels. De spuit heeft een pomp van
250 l/min en een 3.100 liter tank. Er komt nog
een 4.000 en 5.000 l versie. Beschikbaar is een
24 en 28 m brede spuitboom en twee verschillende bedieningsterminals. Met de eenvoudige
Tectronic terminal is de spuit vanaf 36.425
euro te koop, met de Noatec terminal met
Canbus betaal je 3.500 euro meer. Isobus is
ook mogelijk, de prijs ligt dan op 43.825 euro.

Van Tecnoma is er een nieuwe getrokken spuit,
de Tecnis 3100.

meer. Dat bleek ook uit het enorme
aanbod van nieuwe machines.

De Köckerling All Seeder kan zowel geploegd land, mulch- als directzaai zaaien.

Zaaien met minder grondbewerking
N
ieuw bij Köckerling was de All Seeder
zaaicombinatie voor zowel geploegd
land, mulch- als directzaai. De zaaitechniek in dezelfde als die van Kuhn/Rauch,
verschil is de mechanische aandrijving via een
stappenwiel. Dit is goedkoper en exact genoeg
meent de fabrikant. De machine heeft een
werkbreedte van 4 m en is opklapbaar tot
2,6 m. De direct/mulchzaaiversie heeft voorop
vlakstrijktanden en daarachter 24 geveerde
tanden met zaaikouters. De afstand tussen de
rijen is 16,5 cm. De prismarol loopt precies
over de zaairijen. Voor het zaaien in bewerkt
land is er ook versie met een 4 m brede kopeg.
De werksnelheid van de mulchzaaier is zo’n
15 km/h waarvoor een trekker van 118 kW (160

De Semeato directzaaimachine weegt 4.000 kg
en zaait met 15 km/h.

pk) nodig is. Prijs van de All Seeder is vanaf
29.000 euro. Door niet te ploegen bespaar je
zo’n 30 procent diesel en bovendien ben je in
veel kortere tijd klaar. Vooral grote bedrijven
kunnen de klus zo wel klaren, laat de leverancier weten.

Braziliaanse directzaaier
Het Braziliaanse Semeato toonde twee zware
getrokken directzaaimachines. De fabrikant
verkoopt er zo’n 300 per jaar in Frankrijk en
Spanje en verwacht dat ook andere Europese
landen op de directzaaitoer gaan. In Brazilië
waar ook veel zware kleigrond is en regen valt,
doen ze niet anders. De 3 meter versie weegt
4.000 kg. Dit gewicht is nodig om de 17 kouters

De Horsch Pronto DC mulchzaaier werkt 4 m
breed en is opklapbaar tot 3 m voor transport.

de onbewerkte grond in te krijgen bij de hoge
werksnelheid van circa 15 km/h. Last van verdichte grond is er niet, de opbrengsten komen
in de buurt van conventionele grondbewerking
meent de leverancier. Wel moet je enkele jaren
werken aan een stabiele draagkrachtige bodem
met bodemleven en wortels. Onkruid wordt
met glyfosaat onder de duim gehouden. De 3
meter TDNG 300 E kost ongeveer 35.000 euro.

Kleine Horsch mulchzaaier
Horsch presenteerde een nieuw model getrokken mulchzaaicombinatie, de Pronto DC. Deze
heeft een werkbreedte van 4 m en is opklapbaar tot 3 m voor transport. Voorop zit een rij
gewelfde schijven, onder de tot 3.500 liter grote

De Venta EC 300 opbouwzaaimachine is te
combineren met diverse werktuigen.
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Grote aandachtstrekkers zijn naast
Kuhn Speedliner 6000.

De Amazone Cirrus 6001 directzaaimachine.

Alpego zuigt het zaad uit de fronttank.

de trekkers de grote oogstmachines.
zaadtank zitten over de volle breedte aandrukwielen. De 28 zaaischijven hebben tussen de
schijven een kunststof schraper die het zaadje
op zijn plek houdt. Daarachter zitten aandrukwielen, instelbaar tot 80 kg. De rijafstand is
15 cm. Werksnelheid ligt tussen 10 en 20 km/h,
nodig is een trekker van 100 kW (136 pk).
De prijs is vanaf 48.000 euro.

Kuhn Venta EC 300
De Kuhn Venta EC 300 pneumatische opbouwzaaimachine is speciaal voor middelgrote
bedrijven. De machine heeft een werkbreedte
van 3 m, een 800 liter zaadtank en is voor trekkers vanaf 66 kW (90 pk). Toegang is via een
trap achterop. De enkelvoudige schijfkouters
staan onder een kleine hoek wat weinig grond
verplaatst. Hierdoor is met hoge snelheid te
zaaien. De instelbare aandrukrollen zorgen
voor de zaaidiepte. Met de doseereenheid met
het schuifrad principe kunnen zaaihoeveelheden van 1,5 tot 430 kg/ha verwerkt worden
met standaard een instelling voor grove en
fijne zaden. De Venta EC is te combineren
met diverse kopeggen en cultivators.

Kuhn Speedliner
Om direct te zaaien of met minimale grondbewerking over bijvoorbeeld geploegd land presenteerde Kuhn de getrokken Speedliner serie.
Deze machine is modulair aan te passen aan
diverse omstandigheden. Zo is de grond licht
te bewerken met schijven waarna een bandenrol de grond aandrukt. De druk op de dubbele

De Vibroflex stoppelbewerker van Kongskilde.
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schijvenkouters aan een parallellogram is
instelbaar van 20 tot 70 kg. Het doseersysteem
is gelijk aan de Venta serie. De Speedliner is er
in 3, 4 en 6 meter breed.

Amazone Cirrus aangepast
Amazone presenteerde een verbeterde Cirrus
directzaaimachine, de 6001 special. Deze 6
meter brede machine zou iets lichter zijn dan
zijn voorganger. Vernieuwd is de ophanging
van de aandrukwielen en zaaiunit, deze is nu
onafhankelijk in plaats van vast. Tevens staat
er iets meer druk op de Rotec zaaikouters,
namelijk 50 kg in plaats van 40 kg.

Alpego zuigt zaad
Alpego presenteerde een nieuwe pneumatische
zaaicombinatie, de Airspeed AS53. Deze heeft
twee zaadtanks, een op zaaimachine en een
reserve in de fronthef van een trekker. De
fronttank staat in verbinding met de hoofdtank van 1.400 tot 2.000 liter via een sensor.
Apart is het zaadtransport. Dit gaat zonder
hydrauliek of aftakas, het zaad wordt namelijk
uit de fronttank gezogen. Door de splitsing van
voorraad kan de zaaimachine compact blijven
met een gunstige gewichtsverdeling. De fronttank heeft aandrukwielen die tussen de voorwielen van de trekker de grond aandrukken.

Kongskilde
Kongskilde liet twee modellen van de Vibroflex
stoppelbewerker zien. Een gedragen versie van
3 m en een getrokken van 4 m. Beide zijn

De Compact-Solitair 9 van Lemken.

opklapbaar tot een transportbreedte van 2,5 m.
Veranderd zijn de tanden, zowel de lengte als
de afstand tussen de tanden. Standaard is een
vaste pakkerrol. Het systeem is modulair zodat
je hem kunt aanpassen aan de grondomstandigheden. Nieuw was ook de Vibromaster 2500
zaaibedbereider. Deze heeft een werkbreedte
van 8,5 m. Opgeklapt is de transportbreedte
2,5 m. De machine weegt 1.675 kg. Getoond
werd een versie met vier rijen tanden en twee
kleine pakkerrollen. Het systeem is aan te
passen aan de grondsoort.

Lemken Compact-Solitair 9
Lemken showde de Compact-Solitair 9 voor
boeren die veel over de smalle wegen rijden.
Deze pneumatische zaaimachine zaait in zowel
minimale als niet-bewerkte grond. Onder de
3.500 l zaadtank zitten tanden die de grond
vlak maken, twee rijen schijven onder een hoek
en grote aandrukwielen over de volle breedte.
Achter de machine hangt de zaaiunit met dubbele kouters met individuele aandrukwielen.
Er is een 3,0-3,5 en 4,0 meter brede versie.

Vogel & Noot MasterDrill A300
Bij Vogel & Noot stond een nieuwe zaaicombinatie, de MasterDrill A300. Voorop zit een
Alterra Grip 300 kopeg met daarachter een
aandrukwals. Nieuw is de zaaiunit met 24 kouters en dubbele schijven. De blazer van de 845 l
grote zaadtank is mechanisch aangedreven.
De MasterDrill is er in een 3 en 4 m variant en
is voor trekkers tot 169 kW (230 pk).

De Vogel & Noot MasterDrill A300.

Het nieuws zit meestal in meer
capaciteit wat vooral grote
machines oplevert.
New Holland FR hakselaar.

Oogstmachines vooral groter
D
e nieuwe New Holland FR9000-hakselaar serie, bestaat uit vijf typen zoals
LandbouwMechanisatie vorige maand
al meldde. De machines hebben een vermogen
van 316 tot 614 kW (424 tot 824 pk). Meest
opmerkelijk is de hakselkooi. Deze zou 15 procent groter moeten zijn dan er op dit moment
te koop is. Er kunnen 2x 8, 2x 12 of 2x 16 messen in V-vorm op gemonteerd worden. Door de
korrelkneuzer dichter naar de blazer te schuiven tijdens het hakselen van gras vraagt de
machine 30 kW (40 pk) minder vermogen.
Kortom, hij springt zuiniger met zijn brandstof
om. De snijlengte van het gras of de maïs is
tijdens het werk aan te passen.

Russische hakselaar
Rostselmash liet twee jaar geleden tijdens Sima
al een nieuw rotordorsprincipe op de RSMmaaidorser zien. Nu is de machine klaar en
volgend jaar zal hij verkocht worden. Dit jaar

Rostselmash RSM1401 hakselaar.

toonde het bedrijf de RSM1401, een hakselaar
die vanaf 2009 in productie gaat. De machine
heeft een achtcilinder 298 kW (400 pk) motor
en een hakselkooi met een doorsnede van 63
cm en 24 messen. Een 2,2 of 3 meter opraper
is leverbaar net als een 5 meter brede bek voor
het maaien van gewassen als gerst en luzerne.
De hakselaar kost 85.000 euro.

Holmer Terra Variant weer terug
Holmer blaast de Terra Variant weer nieuw
leven in. De machine werd tot 2001 gebouwd
maar bleek niet interessant voor veel loonwerkers. Nu stijgt de vraag voornamelijk vanuit
Oost-Europa weer naar een overlaadwagen van
zo’n 368 kW (500 pk). De Terra Variant haalt
360 kW (490 pk) uit een DaimlerChrysler
motor en rijdt maximaal 40 km/h. Het frame
is te voorzien van een andere opbouw, zodat je
er ook een mesttank of zaaimachine op kunt
plaatsen. De grote machine heeft een geveerde

De Holmer Terra Variant.

vooras, stuurt op alle wielen, en heeft een wielbasis van 4,80 m. De draaicirkel is 5,50 m. Hij
zal ongeveer 250.000 euro kosten. Na de zomer
komt er ook nog een 441 kW (600 pk) uitvoering die voor 270.000 euro in de prijslijst van
Holmer staat.

Matrot Magister bietenrooier
Het Franse Matrot lanceerde een nieuwe zelfrijdende bietenrooier, de Magister. De bijna
12 meter lange wagenrooier van 3,5 m breed
heeft een kleine tussenbunker van 7 kuub.
De cabine zit bijna boven de achterwielen met
daarachter de bunker, elevator en motor.
Daarvoor zit het hele rooigedeelte. Door een
open frame is vanaf de cabine goed zicht op
het rooiwerk. Voor de grote voorwielen zit de
ontbladeraar en ontkopper. Om het gewicht
te verdelen zit op de vooras de dieseltank.
De Magister heeft een Mercedes dieselmotor
van 257 kW (350 pk) bij 1.800 toeren.

Matrot Magister bietenrooier.
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