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over de grens

Tekst: Jannes Hoenderken, Gertjan Zevenbergen – Foto’s: leveranciers

Agritechnica groter dan ooit
Nieuw: Elektrische machines dienen zich aan
Zeker 2.100 standhouders reizen dit jaar af naar het Duitse Hannover waar van 11 tot en met 17 november de

Elektrische aandrijving

Agritechnica plaatsvindt. Ze laten veel nieuws zien. De grootste innovatie is het verdwijnen van de aftakas.
Hij maakt plaats voor een stekker. De kunstmeststrooier in de hef is namelijk elektrisch aangedreven.

D

e Agritechnica in Hannover wordt dit
jaar ook echt de grootste landbouwmachinebeurs van Europa. Jaren wedijverden de Sima in Parijs, de Agritechnica in
Hannover maar ook de Eima in het Italiaanse
Bologna met elkaar om die eer. Doordat er dit
jaar 2.100 standhouders naar Hannover komen
streeft de beurs Sima voorbij. Daar vulden
1.250 standhouders de hallen. Naar de Eima
kwamen vorig jaar 1.743 standhouders. Omdat
die beurs nu tweejaarlijks plaatsvindt, is een
groot aantal toeleveranciers van de landbouwmachinefabrikanten ook in Hannover te vin-
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den. Om alle exposanten voldoende plaats te
geven zijn bij ingang West drie immens grote
hallen aan de tentoonstelling toegevoegd. Dat
was geen probleem; er stonden nog genoeg hallen leeg op het complex in Hannover tijdens de
Agritechnica. Het is niet meer dan logisch dat
deze show dan ook door veel grote landbouwfabrikanten gebruikt wordt om hun belangrijkste nieuws en proefballonnetjes voor de
toekomst op te laten. Een greep uit de noviteiten, waarvan de John Deere E-Premium niet
minder is dan een revolutie.

John Deere lanceert de 7430 en 7530-trekkers
in E-Premium uitvoering. Ze hebben een
vermogen van respectievelijk 150 en 157 kW
(200 en 211 pk). Bij deze trekkers is op de krukas van de dieselmotor een generator bevestigd.
Die generator levert maximaal 20 kW elektriciteit. Dat is voldoende om een groot deel
van de functie van de dynamo over te nemen.
De generator voorziet dus in ieder geval
de airco van de trekker van stroom, maar ook
de omkeerbare ventilator van het koelsysteem.

Daarnaast kan hij de compressor van de luchtremmen zijn werk laten doen en de elektrohydraulische kleppen en ventielen van stroom
voorzien. En dat allemaal bij een laag motortoerental. Alleen dat al zou 5 procent brandstof moeten besparen, meent John Deere.
Maar daarmee zijn we er nog niet. Het meest
opmerkelijk zijn namelijk de twee stekkers aan
de achterkant van de trekker. Daar kun je niet
alleen stroom op een spanning van 12 Volt,
maar ook bij 220 of 400 Volt aftappen. En dat is
interessant voor werktuigen. Zo zou je bijvoorbeeld de zeefkettingen van een aardappelrooier
elektrisch kunnen aandrijven. De aftakas kan
dan achterwege blijven en ook hydrauliek is
niet meer nodig. Dat maakt het werken met
aangekoppelde machines een stuk veiliger. Je
hoeft de gevaarlijke aftakas immers niet meer
aan te koppelen. Het meest interessant is echter,
dat de machine altijd onafhankelijk van het
motortoerental van de trekker te bedienen is.
De rooi- en zeefkettingen of de schoepen van

de kunstmeststrooier draaien dus altijd op het
gewenste toerental. Of je het gaspedaal van de
trekker nu wel of niet indrukt. Het wachten is
nu op elektrisch aangedreven machines.
Fabrikant Rauch heeft er al twee klaar. Tijdens
de Agritechnica introduceert het bedrijf dat ook
aan Kuhn levert, de Axis EDR elektrisch aangedreven kunstmeststrooier. Tevergeefs zoek je
dan ook naar een aftakas of olieslang. Op de
strooier zitten alleen een aantal elektromotoren
die stroom krijgen van een generator op de trekker. Onafhankelijk van het motortoerental kun
je het toerental van elke strooischijf aanpassen
aan de omstandigheden, zoals bij kantstrooien.
Je kunt ook het toerental en/of dosering bijstellen bij metingen van de afgifte tijdens het
strooien. Het bedrijf kan ook een elektrische
versie van de Venta pneumatische zaaimachine
maken. Voorlopig is dat niet het geval. John
Deere heeft immers zelf een zaaimachine in het
programma en heeft liever niet dat er nu al een
concurrent met een elektrische versie komt.
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over de grens
Meer trekkernieuws

John Deere 6030-serie, nu nog zonder
Premium aanduiding.

John Deere toont ook nog acht nieuwe 6030
trekkers, nu dus zonder Premium aanduiding.
Vier daarvan zijn voorzien van een 4,5 liter
viercilinder motoren met een vermogen van 60
tot 82 kW (80 tot 110 pk). De vier anderen hebben een 6,8 liter zescilinder krachtbron die
afhankelijk van het type 86 tot 112 kW (115 tot
150 pk) levert. Alle motoren hebben een turbo
en twee kleppen per cilinder. Dat in tegenstelling tot de Premium-versie die vorig jaar werd
geïntroduceerd en common-rail en vier kleppen per cilinder heeft.
Massey Ferguson toont tijdens de beurs de vernieuwde 5400-trekkers met een motorvermogen van meer dan 74 kW (100 pk). De trekkers
zijn nu voorzien van een Stage III motor en
hebben hetzelfde uiterlijk als de trekkers uit
de 6400 en 7400-serie. De motorkap gaat dan
ook in een keer open, terwijl de zescilinder
modellen wegklapbare radiotoren hebben. Ook
zijn er twee modellen met motoren van 100
kW (135 pk) toegevoegd. Een met een zescilinder Perkins en de ander met een viercilinder
Sisu-motor. Over die laatste trekker is verderop
in dit nummer meer te lezen.

New Holland vervangt de TM- en TS-A-serie nu
helemaal door de T6000-trekkers. Er zijn vier
nieuwe zescilinder modellen met een 18/6 of
19/6 RangeComand en PowerComand transmissie. Je kunt zelfs een 29/12 transmissie met
kruipbak krijgen. De trekkers hebben respectievelijk 85 (115), 92 (125), 103 (140) en 114 kW
(155 pk). Cabine- en voorasvering maar ook
Supersteer of Faststeer zijn mogelijk.
Tegelijkertijd stelt Case IH in een ander hal
dan New Holland nieuwe Puma trekkers voor
tijdens de Agritechnica. Het zijn drie modellen
die de serie naar onderen uitbreiden. Ze hebben een motorvermogen van 94 tot en met 118
kW (126 tot en met 158 pk). Alle trekkers hebben een zescilinder 6,7 liter common-rail
motor. Er zijn verschillende versnellingsbakken: een 18/6 40 km/h bak, een 19x6/40 km/h
versie maar ook eentje waarbij je 50 km/h kunt
rijden. Af fabriek zijn ze alle met een kruipbak
uit te rusten, zodat je 28 of 29 versnellingen
vooruit en 18 achteruit hebt. Op zijn traagst
rijden ze dan 310 m/h. Er is speed-matching en
een geheugen op de shuttle. Ook kun je met
een joystick, de Multicontroller V hydraulische
ventielen en de hef bedienen. De hydraulische
pomp levert 113 liter per minuut. Een extra
pomp voor sturen en smering levert 65 liter
per minuut. Ook laat Case IH de CS Pro zien,
die al eerder in Oostenrijk en in
LandbouwMechanisatie werd voorgesteld.

koolzaadoliemotor van Deutz in zijn 820 Vario.
Deutz-Fahr doet hetzelfde. De trekker heeft er
een tweede tank voor nodig. De trekker start
op gangbare dieselolie en schakelt later automatisch om naar de koolzaadolietank.
Claas zal een nieuwe trekkerserie met continu
variabele transmissie tonen, maar daarover
volgende maand meer. De Claas Xerion krijgt
een meesturende fronthef. Dat is vooral handig als de machine zijn werk in hondengang
moet doen en achteruit rijdt.

Nieuwe Deutz-Fahr Agrotron uit de K-serie.

De motoren van de Valtra N-serie zijn flink ‘aangepakt’.

Claas Xerion.

De Powervision van Landini is een primeur
voor de Agritechnica. De serie omvat drie
typen met viercilinder turbomotoren van
60 tot 90 kW (80 tot 120 pk) en is voorzien van
een ruime comfortabele cabine. De trekkers
zijn leverbaar met een Power Five en met de
Toptronic transmissie (met 36/12 versnellingen, waarvan telkens drie onder belasting schakelbaar. Landini vult met de serie Technofarm
de vermogensruimte onder de Powerfarm trekkers op. De Technofarm-serie heeft drie typen.
De twee lichtste hebben een driecilinder motor
van 44 en 52 kW (60 en 70 pk) en de zwaarste
heeft een viercilinder met 59 kW (80 pk).
Deze nieuwe serie heeft een transmissie me
24 versnellingen en een omkeerschakeling.
In 2008 komt deze trekker ook met een cabine
op de markt.

Case Puma 125.

New Holland T6000 als opvolger van TM- e nTSA-serie.
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Ander trekkernieuws komt van Fendt. Het
bedrijf toont weliswaar geen nieuwe series
maar wel een startbeveiliging op zijn trekkers
uit de 900-serie. De koper krijgt drie sleutels bij
zijn trekker, net als we in de automobielindustrie gewend zijn. Verdwenen is dus de universele sleutel. Daarnaast komt de trekkerbouwer
met een elektronische in- en uitschakeling van
de besturing van de gedwongen meesturende
as van een aanhanger. Middels de
Varioterminal kun je aangeven bij welke snelheid de meesturende as star moet zijn of juist
moet inschakelen. Ook bouwt Fendt de nieuwe

De Powermax is de kleine broer van de
Powermaster. In 2008 wordt deze serie met
lichtere typen naar beneden uitgebreid.

Landini’s Powervision, een primeur.

Valtra heeft het motorconcept van de lichtere
trekkerseries rigoureus aangepakt om te voldoen aan de emissie-eisen volgens stage III.
De nu ontwikkelde motoreenheden worden
gebruikt voor zowel de A- als de N-serie. De
lichte typen uit beide series hebben driecilinder motoren en een smalle motorkap, die sterk
neigt om het zicht op werktuigen in de fronthef optimaal te houden. Op de typen met
zware motoren is de motor in een ruimere
behuizing ondergebracht. Het bestaande
model N91 is door de plaatsing van de nieuwe
motor omgedoopt in N92. Beide trekkerseries
kunnen op wens met de Hi-Trol turbokoppeling worden uitgerust.
Deutz-Fahr lanceert nieuwe typen in de
Agrotron K-serie, met vermogens van 73 kW tot
93 kW (99 tot 126 pk) en in de Agrotron M-serie
met vermogens van 97 kW tot 140 kW (130 tot

190 pk). De motoren in deze nieuwe trekkers
hebben vier kleppen per cilinder, een common-rail brandstofsysteem en voldoen aan
de Stage III emissie-eis. De motoren in de
Agrotron M-serie zijn geschikt gemaakt voor
100 procent plantaardige brandstof. Voor vermindering van het brandstofverbruik heeft
Deutz-Fahr op diverse motoren het nominale toerental terug gebracht van 2.300 naar
2.100 omw./min. Zo’n motorische ingreep
staat niet op zichzelf, want om bij dat lagere
toerental toch weer de oorspronkelijke
maximum snelheid te kunnen rijden moet
de transmissie ook worden aangepast met
andere overbrengingen. Ook de Agrotron
TTV-serie krijgt nieuwe motoren, die met
common-rail en vier kleppen per cilinder
voldoen aan Stage 3A. Nieuwe typeaanduidingen zijn een logisch gevolg. Bij de Agrotron
TTV-serie is de maximum rijsnelheid vastgelegd op 50 km/h bij 1.850 omw./min.

Bij Same is de Iron-serie uitgebreid. Deze serie
bestaat uit negen modellen, van 70 tot 140 kW
(90 tot 191 pk). Alle modellen zijn uitgerust met
Deutz motoren uit de serie 20.12 en voldoen aan
Stage III emissie-eisen. In de Diamond serie lanceert Same de 230 en 270. met Deutz-motoren
uit de serie 20.13. Echt nieuw is de Same Dorado
F 110 met traploze rijaandrijving. Deze trekker
kan volgend jaar met cabine worden geleverd.
De motor van deze trekker is 76 kW (102 pk).
Op de weg haalt deze trekker 40 km/h bij 1.800
omw./min. De trekker is voorzien van een
actieve stilstandregeling.

Same Dorado met traploze aandrijving.

Voor het grote werk…
ZF uit Passau komt met de Eccom
5.0 cvt naar Hannover voor grote
kniktrekkers. Dit showconcept
kan een ingaand vermogen van
280 tot 365 kW (380 - 500 pk) overbrengen. Het concept kent vier
snelheidsniveaus. De Eccom 3.5

cvt , voor vermogens tot 280 kW
(380 pk) wordt nu ook geleverd
aan Claas voor de Xerion.
Manitou introduceert met de
Manitrac een concept van een
combinatie van een echte trekker
met driepuntshefinrichting en
een telescooplader. De trekker
heeft twee gestuurde assen met
vier even grote wielen en een ruime cabine. De telescooparm heeft
zijn scharnierpunt voor de cabine,
rechts naast de motor. Verder technische gegevens zijn nog niet vrijgegeven.

LandbouwMechanisatie oktober 2007

35

LM10 11 agritech 10p.qxd

01-10-2007

08:00

Pagina 36

over de grens
presents

FLOTATION RADIAL
380

• De beste radiale

• Steelbelted

550/45R22.5 151E
560/60R22.5 161E
620/40R22.5 169A8
600/55R22.5 162E
650/50R22.5 163E
750/45R22.5 166E
600/55R26.5 165E
650/55R26.5 167E
650/60R26.5 170E
750/45R26.5 170E

• E-mark :

390

flotationbanden

• Voor
aangedreven
en nietaangedreven
wielen

Grammer’s Vibro Control, voor meting trillingsniveau van een trekkerstoel.

Dumpknop voor bediening van Alö voorladers.

Toebehoren
Om er achter te komen of een stoel daadwerkelijk goed veert en trillingen dempt, ontwikkelde Grammer een apparaatje dat je op de stoel
kunt monteren. Het geeft vervolgens middels
een rood en een groen lampje aan of het totale
trillingsniveau voor die dag is overschreden of
nog niet. Het is ook mogelijk om het totale
aantal trillingen via de computer uit te lezen,
zodat werkgevers jaren later nog bewijslast
heeft mocht een werknemer rugpijn zegt te
hebben gekregen van het werk.
GKN Walterscheid laat zien hoe je een aftaktussenas kunt aankoppelen zonder van de
trekker af te stappen. Het bedrijf noemt het
Power-Lock en werd samen met Fendt en
Pöttinger ontwikkeld. Het is nog een conceptstudie, maar uiteindelijk zou het systeem op
alle aangedreven werktuigen moeten passen
en zelfs op oude machines te monteren zijn.
Ook komt het bedrijf met een topstang met

categorie 4 kogel en een trekboom met kogel
voor getrokken werktuigen. Die trekboom
hang je in de vanghaken van de trekker en is
vooral bedoeld om getrokken grondbewerkingsmachines te trekken, waarvan de dissel
als die bevestigd is aan de trekhaak van de
trekker de achterwielen dreigt te raken.
Alö, die onder eigen naam en de merknamen
Trima en Quicke voorladers maakt, heeft een

dumpknop gemaakt op de hendel waarmee je
de voorlader bedient. Druk je er op dan kan de
bak aan de lader vrij bewegen. De olie uit de
cilinder stroomt vrij naar de andere kant. Door
zijn gewicht kiept hij dus. Dat betekent dat de
olie die je daarvoor normaliter nodig zou hebben, nu kunt gebruiken voor heffen of dalen.
En dat levert tijdswinst op. Tegelijkertijd is het
handig bij het aanschuiven van de grond, de
bak prikt immers niet meer in de grond, maar
ook tijdens het wegzetten van pallets komt
het van pas. Het werkt alleen zolang je
de knop op de hendel ingedrukt
houdt. Het ESV-ventiel is optie
op alle Quicke Dimension en
Trima Plus laders leverbaar
en kost 400 euro.

600/50R22.5 159E
28LR26 176A8/173B
650/55R26.5 167E
710/50R26.5 170E
800/45R26.5 174E
710/50R30.5 173E
750/60R30.5 181D
800/60R32 184D

hoge snelheid

• Maximaal druken laadvermogen
Enkel verkrijgbaar
via de erkende vakhandel

Tel. 0113 56 95 00

www.miw.eu

Zwake 5
NL-4451 HH Heinkenszand

Volledig schroefbare cilinders
met wegmeetsysteem

DESIGN EN INNOVATIE

GKN Walterscheid Power-Lock.

Elektronica
Müller Elektronics komt met een
gecombineerd navigatiesysteem
(onder), om tijdverlies en fouten te
vermijden bij het vinden van veraf
gelegen percelen. Op de openbare

weg brengt de ‘navigator’ je naar
het perceel, eventueel met hulp
van elektronische kaartjes uit die
regio. Op het moment dat je het
perceel hebt bereikt en de dam
overgaat, schakelt het systeem
automatisch over op de opgeslagen
perceelsgegevens. Müller
presenteert daarnaast een
systeem waarmee de secties
van de spuitboom bij
overlap kunnen worden
afgeschakeld, dan wel
bijgeschakeld.
WTK (rechts) brengt de nieuwe

terminal Fieldoperator 300 naar
Hannover. Om deze terminal ook
in donker te kunnen gebruiken
hebben de toetsen verlichting van
binnenuit. Op de terminal zitten
verschillende plugpunten waarop
onder meer een camera kan worden aangesloten. Naast het beeldscherm zitten twee rijen
bedieningsknoppen. Wie gewend
is aan de bediening van alleen
toetsen aan de rechterkant van het
beeldscherm, kan op de achterzijde van de Fieldoperator met een
druk op de knop, de bediening
en tegelijk het functioneren van

va n de
s
r
u
e
b
e
grootst n de wereld:
e
d
k
e
B e zo
nie k va d s –
h
c
e
t
w
u
n
la ndbo i t e i t e n – t r e
Nov
en !
n
e
o
i
s
i
v

beide rijen knoppen verwisselen.
Gegevensoverdracht is op verschillende manieren mogelijk, bijvoorbeeld met een USB stick.

•

Iedere maat cilinder kan met
de wegmeetsystemen van verschillende
fabrikanten worden geproduceerd

•

Vraagt minimale inbouwruimte

•

Zonder las- of lijmnadenverbindingen

•

Onderhoudsvriendelijk

•

De schroefmodule maakt exacte
inbouwmaten mogelijk

•

Open modulaire constructie voor
de hoogste graad van zuiverheid

•

Draadverbindingen zijn zelfcentrerend
en zelfremmend

Hannover, Duitsland
13 – 17 November 2007
www.bueter.com

Onderdeel van
de Büter groep

Büter Hydraulics B.V.
Pioniersweg 15
7826 TA Emmen (The Netherlands)
Tel.: +31 (0)591 67 00 00
Fax: +31 (0)591 62 82 40
E-mail: mail@bueter.com

Exclusieve dagen 11/12 November

www.agritechnica.com
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Oogstmachines

The Next Generation

T-serie

133-211 pk

Gemaakt voor professionals
die productiviteit, comfort en
veelzijdigheid willen

De T-serie heeft u ongelofelijk veel te bieden:
• Drie versies: Classic, Hitech en Advance
• Power Boost
• Fluisterstille Common Rail Sisu Diesel motor:
speciaal ontwikkeld voor Off Road werkzaamheden
• Semi-automatisch schakelen
• Ecospeed en Ecopower brandstofbesparing
op T151 (2 in 1 tractor)

• Nieuwe, ruime cabine
• Nieuwe multifuctionele armleuning
• Nieuwe joystick voor frontloader
• Cabinevering
• Load sensing hydraulisch systeem
• U-Pilot
• Nieuw Twin Trac systeem

• Autotraction rijden zonder koppelen
• Automatisch Powershift schakelen
• optimale 4x4 en gewichtsverdeling
door boven de vooras geplaatste motor
• Lage onderhoudskosten
• Geveerde vooras
• Simpele bediening; iedereen kan er zo mee weg rijden

Kuiken Agri B.V. • Postbus 171 • 8300 AD Emmeloord • Tel. +31(0)527 636 500 • Fax +31(0)527 616 795 • infovaltra@kuiken.nl • www.valtra.nl

F

E
TRAXION... MEER GRIP OP UW BRANDSTOFKOSTEN
Vredestein Traxion banden staan bekend om hun buitengewone prestaties en lange levensduur. Minimale slip betekent
het behoud van de bodemstructuur en verzekert u van een maximale opbrengst per
hectare. Bovendien levert het efficiënt omzetten van motorvermogen in trekkracht u een
aanzienlijke brandstofbesparing op. Traxion voor een optimaal rendement.
www.vredestein.nl - customer.nl@vredestein.com
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New Holland TC 5000
Case IH 9010 Axial Flow

New Holland toont de TC5000-maaidorserserie. Deze bestaat uit twee modellen, volgt de
TC-serie op en is vooral bedoelt voor de akkerbouwer die zelf wil dorsen. Er is er een met
een 139 kW (175 pk) motor en een met een
166 kW (223 pk motor). In beide gevallen
komt het uit een 6,8 liter common-rail motor
met vier kleppen per cilinder. De kleinste
heeft vier schudders, de grootste vijf. De
machines hebben een centrifugaalafscheider.
De totale dorsoppervlakte is daarmee 1,82 m2
geworden. De totale capaciteit zou 15 tot 18
ton per uur zijn, meent de fabrikant. De
machine is leverbaar vanaf 85.000 euro.
Daarnaast komt New Holland met een nieuwe
CR9000 maaidorser en voorziet de oudere
modellen van een nieuwe motor. Deze maaidorsers zijn allemaal uitgerust met twee
axiaal geplaatste dorstrommels. De 9070 en
9080 Elevation modellen hebben en verbeterde
capaciteit. Het topmodel de CR90-80 heeft
een vermogen van 390 kW (530 pk) terwijl de
9070 Elevation het gat tussen de 9070 en de
9080 moet opvullen. Deze machine heeft een
dors- en scheidingsoppervlakte van 2,43 m2.
De totale zeefoppervlakte bedraagt 5,4 m2. De
tank van de 9070 Elevation heeft een inhoud
van 10.500 liter, net zo groot als die op de
9080 Elevation.
Case IH brengt het nieuwe topmodel van de
Axial Flow serie naar de beurs. De 9010 zou
15 procent hogere capaciteit moeten kunnen
bewerkstellingen dan het huidige topmodel
de AF8010. De machine wordt aangedreven
door een zescilinder 13 liter turbomotor van
343 kW (460 pk). Hoewel we de axiale rotor
al lang kennen, is deze in de 9010 nieuw ontwikkeld. Hij heet nu Small Tube Rotor en is
dan ook compacter uitgevoerd. De instellingen, zoals het toerental, zijn vanuit de cabine
te regelen. Ook het reinigingssysteem is verbeterd. De zeefkast is zelfnivellerend en kan een

New Holland CR 9000 Elevation

hoek van maximaal 15 procent compenseren.
Nieuw is ook de laserbesturing. Die houdt de
randen van het gewas in de gaten en stuurt
de machine bij, iets wat we al langer van
Claas kennen.
Claas toont natuurlijk de nieuwe Tucano
maaidorsers maar ook een systeem dat
Telematics heet. Daarmee kun je de maaidorsers op afstand in de gaten houden. Via GSM
is de maaidorser namelijk met internet verbonden en kun je alle technische gegevens,
van het aantal draaiuren tot het toerental
van de zeven maar ook de plaatsen waar de
machine stilstaat en de tijd dat dit duurt
bekijken. De gegevens gaan zowel naar de
eigenaar van de maaidorser als naar Claas
zelf. Verder komt Claas met een aangedreven
achteras voor de Lexion 600: Active Trac. Hij
draait echter niet altijd. Zodra slip optreedt
bij de voorwielen, begint de achteras mee te
werken en helpt de machine door moeilijke
omstandigheden heen.

Claas Lexion met Active Trac.

Bij de maaidorsers introduceert Deutz-Fahr
met het type 5695 een nieuw topmodel in de
56-serie. Dit type heeft een motor van 269 kW
(366 pk) en een maaibord van maximaal 7,20
m breed. Alle vijf type uit de 56-serie (5650,
5660, 5665, 5690 en 5695) zijn in de nieuwe
doorontwikkelde versie voorzien van een elektrisch verstelbare toerenvariator op de dorstrommel en van een haspelaandrijving, die
zich automatisch en traploos aanpast aan de
rijsnelheid. Nieuw is ook de optie van het
spoorgeleidingssysteem, waarbij de maaidorsers met een precisie van +/– 2 cm op de
ingestelde afstand van het vorige spoor rijden
en zo de chauffeur meer tijd krijgt voor algemene controle.
New Holland’s BB9090 grootpakpers komt uit
de Agco-fabriek in Hesston en is dan ook gelijk
aan de nieuwe pers die Massey Ferguson 2100
noemt.

New Holland BB9090.
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Kunstmeststrooiers

Dammann DT Highlander.

Gewasbescherming
De Duitse spuitmachinefabrikant Dammann
introduceert tijdens de Agritechnica de DT
2000H Highlander. Deze zelfrijdende spuitmachine is voorzien van een zescilinder
Daimler Chrysler motor van 150 kW (205
pk), heeft een cruise control regeling en is
hydrostatisch aangedreven. De spoorbreedte
van de machine is hydraulisch verstelbaar
van 2,25 tot 3,05 meter. Het meest opvallend
is echter de variabele bodemvrijheid. Die is
namelijk normaliter 1,15 m, maar met een
druk op de knop duwen de hydraulische
cilinders op alle wielen het frame tot een
hoogte van 2 meter de lucht in. Dat is vooral
interessant tijdens het spuiten van maïs
tegen de wortelboorder, maar ook om koolzaadbespuitingen uit te voeren. Dammann
verwacht er volgend jaar tien stuks te verkopen. De machine kost ongeveer 200.000 euro.
Hardi komt met de Navigator 4000 naar
Hannover. Deze eenvoudige versie van de
Commander heeft een knikdisselbesturing.
Door de bevestiging duwt de dissel de machine
in het midden iets naar beneden, wat voor
meer de stabiliteit in bochten zorgt.
Daarnaast is hij voorzien van de Turbofiller.
Een vultank met een verdeelplaat die het

Lechler injectiesysteem.
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Hardi Navigator 4000 met Turbofiller om snel water en middel te mengen.

mogelijk maakt om water en spuitmiddelen
snel te vermengen.
Amazone bedacht een Pre-mix tank.
Daarmee kun je in een kleine tank een vloeibaar bestrijdingsmiddel, maar ook granulaten mengen. Vervolgens wordt het middel in
de leiding voor de doppen ingebracht bij het
verse water uit de grote tank. Grote voordeel
boven een directe inspuiting van het middel
is dat je nu ook granulaten kunt gebruiken
en dat het middel gelijkmatiger in het water
gebracht kan worden. Daarnaast hoef je de
grote tank niet meer te spoelen.

een enkelvoudige uitvoering van de Vari
Select. Samen met Dammann en Müller
introduceert Lechler een nieuw systeem voor
injectie van middelen in de spuitleiding.
In dit ontwerp vindt de injectie plaats op de
plaats waar schoon water naar de sectie
stroomt. Is een perceel gespoten, dan worden
de secties afgesloten en de geconcentreerde
vloeistof teruggezogen in de middelentank.
Door de geringe afstand tussen de mengkamer op de sectie en de doppen is rekening
houden met een uitlooptijd niet meer nodig.
Volgens de ontwerpers kan het systeem
werken met doseringen van 0,2 tot 5 l/ha.
Fritzmeier ontwikkelde een lasersysteem
waarmee je de kleur van een plant meet.
En de hoeveelheid chlorophyl die voor de
groene kleur zorgt, is zoals we ondertussen
weten, de maat voor de hoeveelheid stikstof
in de plant. Aan de hand van die gegevens
stemt de computer de kunstmestgift af. Via
isobus stuurt het vervolgens een signaal naar
de kunstmeststrooier zodat die de gewenste
gift kan geven. Dergelijke systemen bestaan
al langer, maar meten niet met een laser.
Het voordeel van de MiniVeg N is dat je ook
in het donker betrouwbare waarden krijgt.

Amazone met Pre-mix tank.

Tecnoma komt naar de beurs met de
Technics 3100, een veldspuit met een
spuitboom van 18 tot 36 m, altijd met vier
scharnierpunten. Het geheel is erg glad
(obstakelvrij) uitgevoerd. De eerste uitvoering heeft een tank van 3.100 l. Het onderstel
kan, tegen meerprijs, worden uitgerust met
Axair luchtvering.
Lechler komt met verschillende nieuwe
luchtvloeistofdoppen en met een dophouder
met pneumatische afsluiting naar Hannover.
De laatste ontwikkeling is niet anders dan

Fritzmeier lasersysteem.

Amazone toont hun nieuwe
kunstmeststrooier die is voorzien van het Argus camerasysteem. Iedere keer als er een
schoep voorbij komt, een foto
onder het licht van LED’s.
De boordcomputer analyseert
die beelden en weet zo de strooihoek en de snelheid van de
korrel. Klopt die niet bij de
instellingen van de werkbreedte
die de bestuurder gemaakt
heeft, dan zal de Amatron
computer de strooier automatisch bijstellen. Dat is vooral
handig bij onbekende kunstmestsoorten, waarvoor geen

strooitabellen bestaan. Je hoeft
dus niet meer van de trekker
om de strooier in te stellen.
De machine is nog niet helemaal praktijkrijp en wordt volgend jaar in 0-serie uitgebreid
getest.
Rauch heeft de voorraadbak van
de AXIS vergroot tot 4.000 kg.
Ook de werkbreedte is toegenomen tot 50 meter mits
kunstmestkwaliteit en weersomstandigheden goed zijn.
Bij grote breedte blijft de noodzakelijke overlap gering (ongeveer 5 meter) Afstellen en
bedienen van de strooier kan

Amazone strooier met Argus camera.

Grondbewerking
Kverneland introduceert met de CLC-Pro, een
cultivator met drie tandbalken en een werkbreedte van 3 m, 3,5 m of 4 m. Nieuw is ook
de NG-M kopeg, met een aandrijfstation voor
maximaal 105 kW (140 pk). De vervanging van
kogellagers door rollenlagers bij de bevestiging
van de rotoren geeft meer stevigheid en minder
slijtage. Technisch is deze lichte serie gelijk aan

Kverneland CLC-Pro cultivator.

vanuit de cabine, mits de kwaliteit van de kunstmest bekend is.
Sulky komt naar Hannover met
de X 12-44. Deze nieuwe kunstmeststrooier heeft op de strooischijf twee schoepen die op
doorsnee min of meer Z-vormig
zijn en onder en boven in lengte
verschillen om zo met twee
werpwijdtes een beter en egaler
strooibeeld te krijgen.
Werpwijdte en dosering wordt
geregeld met vergroting en
verplaatsing van de toevoeropening. Voor kantstrooien zit
op de schijf een derde schoep,
die alleen strooit als de uit-

Rauch Axis met 4.000 kg bak.

de zwaardere typen. Ook die zijn nu voorzien
van conische rollagers. Op het zwaarste model
zit een aandrijfeenheid voor maximaal 260 kW
(350 pk).
Lemken presenteert met Dura Maxx een nieuwe techniek bij de productie van ploegscharen.
Ploegristers zijn tot nu toe slijtdelen, die ook
aan de sterkte bijdragen. De gaten in de slijtdelen bevorderen het slijtage proces. De ont-

Lemken Dura Maxx rister.

stroomopening voldoende ver
uit het midden staat en de
kunstmest minder ver weg slingert. De speciaal gevormde derde schoep zorgt dan voor goede
opvulling van het strooibeeld.
De afstelling voor kantstrooien
is via het Tribord 3D-systeem,
met een druk op de rode knop
vanuit de cabine instelbaar.
Met een druk op d groene knop
komt de ‘oude’ afstelling weer
terug.

Sulky X12-44 strooier.

werpers hebben beide functies gescheiden. De
slijtdelen worden gemaakt van nog slijtvaster
materiaal en aan de achterzijde voorzien van
haken die worden opgekleefd. Achter de slijtdelen zit een frameconstructie waarin de slijtdelen worden gehaakt. Als laatste wordt het
centrale deel van het rister bevestigd en gezekerd met een borgpen. Dat deel dekt ook de
voorkanten van de stroken of risterdelen af.

Lemken Karat cultivator.
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Kongskilde Vibro Flex met geveerde tanden.

Doordat in de slijtdelen geen gaten meer
worden geboord en niet meer worden gebruikt
voor het incasseren van grote krachten, kan
het materiaal veel verder slijten voordat
vervanging nodig is. Vooralsnog is dit risters
alleen leverbaar op de Tansanit- hybrideploeg.
Daarnaast komt Lemken met de halfgedragen
Karat cultivatorcombinatie met drie balken
en een werkdiepte van 5 tot 30 cm. Zijn bij de
meeste driebalkers de buitenste delen uitgevoerd als een zeshoek, met in het midden de
balk met de meeste tanden, bij Lemken zijn de
buitenste delen uitgevoerd als parallellogram.
Het tussenliggende gebied wordt opgevuld
met tanden in een driehoek, waarbij de
voorste tand precies tussen de eerste en tweede
balk zijn werk doet. Elke tand van de Karat
heeft een snelwisselsysteem om over te
schakelen van oppervlakkige naar diepere
grondbewerking.
Kongskilde verbeterde de Vibro Flex cultivatoren. Die machines uit de nieuwe 7400-serie
zijn uitgerust met geveerde tanden die voor een
intensieve grondbewerking moeten zorgen. Ze
zijn om de 22,5 cm geplaatst en kunnen met
verschillende scharen worden uitgerust, zodat
de machine de grond losmaakt en tegelijkertijd
stro ermee vermengt. Daarachter kun je eenvoudige strijkers, of geveerde schijven monteren. Daarna komt een naloopwals. De machine
is leverbaar in werkbreedten van 3 tot 7 meter.

Rabe Toucan.
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Kongskilde Vibro Master.

Överum Vari Flex EX.

Vanaf vier meter bestaat er ook een getrokken
versie van de Vibro Flex 7400.
Kongskilde levert ook een generatie nieuwe
zaaibedcombinaties met werkbreedtes van
6,50 tot 8,50 meter. In transport zijn de Vibro
Masters 2,50 m breed. Er zijn vier verschillende
tanden, waarbij de afstand tussen 8, 10 en 15
cm ligt. Er is een egaliseerplaat te monteren die
ook grote kluiten fijn krijgt, terwijl grote wielen voor een exacte zaaidiepte moeten zorgen.
Överum komt met een hydraulisch verstelbare
gedragen ploeg. De Vari Flex EX heeft 4, 5 of 6
scharen. Trekkers tot 223 kW (300 pk) kunnen
er mee overweg. Standaard zijn ze voorzien van
hydraulische steenbeveiliging maar je kunt de
ploegen ook met een breekboutbeveiliging
krijgen. De werkbreedte is van 30 tot 55 cm
per ploeglichaam te veranderen, ook tijdens
het ploegen. Omdat de fabrikant het frame
verbeterde is er minder trekkracht nodig om de
machine door de grond te bewegen. De hefpennen zijn over vier posities in hoogte te verstellen om het aankoppelen eenvoudiger te maken
dan voorheen het geval was. Verder is de machine
voorzien van een steunwiel dat bij de grote
modellen ook zorgt voor een stabiel transport
over de weg. De machines zijn er ook in een
halfgedragen versie. Dan heet hij de Vari Flex
EVL en is uitgerust met 6, 7 of 8 scharen.
Die ploegen kunnen ook optioneel bovenover
ploegen.

Rabe komt met nieuwe kopeggen naar
Hannover en noemt deze Toucan. De standaard
serie, aangeduid met SL met werkbreedtes van
2,5 tot 4 m, heeft een aandrijfeenheid voor
maximaal 135 kW (180 pk), terwijl de zwaardere Premiumlijn (van 3 tot 4,5 m) een tandwieloverbrenging heeft voor vermogen tot 180
kW (250 pk). De omkasting van de tandwieloverbrengingen zijn gemaakt van 5,5 m torsievrijstaal. Ook Rabe maakt gebruik van
rollagers.Daarnaast introduceert Rabe een
nieuwe serie Pelikan aanbouwwentelploegen,
voor zowel door de voor als bovenover ploegen.
Opvallend daarbij is het gewicht. De zevenschaar ploeg weegt slechts 2.840 kg, mede
gerealiseerd door moderne materialen. Alle
instellingen zijn te veranderen vanaf de trekkerstoel. Deze ploeg vraagt een trekker van minimaal 150 pk. Rabe introduceert ook nog een
driebalks-cultivator, de Blue Bird 3 GRT in
werkbreedtes van 3 m en 4,5 m. De ruimte
tussen frame en schaarpunt bedraagt 98 cm.
Met Quick Fix zijn de tanden en scharen snel
verwisselbaar.
Kuhn introduceert met de Moduliner HR 6003
ML een halfgedragen combinatie met onder
het draagraam een kopeg en achter de wielen
een hefeenheid voor een precisiezaaimachine
of een gewone zaaimachine.

Rabe Pelikan wentelploeg.

Köckerling Ultima 800.

Köckerling toont tijdens de
Agritechnica twee nieuwe zaaicombinaties. Zo is er de Ultima
800. Een pneumatische zaaimachine met een werkbreedte van
8 meter en een tankinhoud van
4.000 liter. Voor de 44 hydraulisch verstelbare zaaielementen
zijn wielen bevestigd die de
grond aandrukken. Dat is vooral
handig bij veel stro. Dat wordt
dan beter doorgesneden door de
tanden. De machine kost 105.315
euro en vraagt om een trekker
van minstens 202 kW (275 pk).
Daarnaast is er de Triathlon. Ook
een pneumatische zaaimachine
mar nu in een vier meter brede
versie die je niet alleen kunt
gebruiken voor de gangbare
manier van zaaien, dus over
geploegd land, maar ook op minder bewerkte grond. De machine
heeft vier rijen met zaaischaren

Accord I–drill Pro.

zodat het zaad op een diepte van
8 cm neergelegd kan worden. De
tank is 1.200 liter groot. Precies
de inhoud van een BigBag. De
machine kost 33.915 euro en is er
overigens ook in een 3 en 6 meter
versie. In de laatste versie is hij
voorzien van een extra wielstel
voor het transport over de weg.
Kverneland komt met een
mechanische zaaimachine op
de markt. Deze Accord M-drill is
leverbaar van 2,50 m tot 4 m.
werkbreedte. De rijenafstand kan
worden ingesteld tussen 119 mm
en 143 mm en de dosering van
1 kg/ha tot 400kg/ha. Bij de Accord
I-drill Pro is de zaaimachine volledig geïntegreerd op de kopeg om
hert zwaartepunt zo dichtmogelijk bij de trekker te krijgen. De
tank met opzetstukken heeft een
inhoud van 1.800 l. Nieuw is ook
de Accord DG zaaicombinatie,

Kongskilde Flexi Drill.

Köckerling Triathlon.

met werkbreedtes van 9 tot 15 m
breed en uitgevoerd met een CX
Ultra schaar, die tot 75 kg kan
worden belast. Dat is vooral bij
hoge rijsnelheid tijdens het werk
van belang. Op de machine zit
een voorraadbak van 6000 l.
Rabe komt met een prototype
pneumatische zaaimachine,die
altijd in combinatie met een
kopeg werkt. Gezaaid wordt met
de Compact Seed met schijfkouters op een rijenafstand van 12,5
cm. Vanuit de brede tank met
een inhoud van 1.800 l wordt het
zaad aan een zijde gedoseerd
naar het zaaimechaniek. Om de
toestroom uit de brede tank naar
de doseereenheid te garanderen
zit onderin de tank een luchtzak.

Tijdens het zaaien wordt die langzaam opgepompt en duwt het
graan naar de uitstroomopening.
De zaaischijven kunnen maximaal tot 20 kg worden belast.
Kongskilde toont ook een serie
getrokken mechanische zaaimachines voor een minimale grondbewerking. De Flexi Drill is 3 of 4
meter breed. Ze zijn voorzien van
schijvenzaaischaren die in blokken van 50 cm breedte zijn gemonteerd. De combi-versie heeft drie
rijen scharen , de versie die je
alleen voor het zaaien van granen
gebruikt heeft aan twee scharen
genoeg. Een hydraulische cilinder
op elke sectie zorgt voor een goede
schaardruk. Dat kan vanuit de
cabine worden geregeld.

Rabe Compact Seed.
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