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Tekst en foto’s: Jannes Hoenderken, Patrick Medema, Gertjan Zevenbergen

Mag het 10 meter meer zijn?
De Agritechnica in het Duitse Hannover maakte indruk. Diverse fabrikanten
toonden een conceptmachine als proefballon en de beursvloer was gevuld
met zeer grote machines. Ook het aantal bezoekers was meer dan ooit met
340.000.

D

e Agritechnica mag zich met recht de
grootste landbouwmachinetentoonstelling ter wereld noemen. Half november
trok de beurs in zeven dagen namelijk 340.000
bezoekers. Dit is 20 procent meer dan de vorige
editie in 2005. Het buitenlandse bezoek steeg
zelfs met 60 procent tot 71.000 mensen, meldt
de beursorganisatie trots. Zo namen dit jaar
6.600 Nederlanders de moeite om minstens
300 kilometer te reizen voor het laatste mechanisatienieuws. In 2005 waren dat er 4.700.
Opvallend waren de vele bezoekers uit OostEuropese landen. Vooral in Rusland, Oekraïne
en Kazachstan is de drang om te investeren
groot. Niet in de laatste plaats omdat de graanprijzen zo hoog zijn. Zo kon dealerorganisatie
Matrix het afgelopen jaar alleen al 800 John
Deere kniktrekkers verkopen in haar gebied in
Rusland. Alleen kon John Deere niet zoveel
Matrix trekkers aanleveren. Geen wonder dat
standhouders zich met name op deze, vaak
nieuwe, klanten richtten met grote machines.
Machines waar Nederlandse akkerbouwers niet
eens aan durven denken. Wat dacht u van een
zelfrijdende zaaimachine die Horsch in combinatie met Holmer bouwde? De zaadtank van
20 kuub zit op de nieuwe Holmer Terra Variant
600 met 600 pk MAN motor. De werkbreedte
van de Horsch Acro Cohos bedraagt 18 meter.
En dan was er ook nog de nieuwe 397 kW
(540 pk) sterke Fendt Trisix en een normale
JCB landbouwtrekker. Hierover valt elders in
dit nummer meer te lezen. Maar er was meer
nieuws dat ook voor de Nederlandse akkerbouwer interessant is.

Case IH Quadtrac met rupsen
Interessant bij Case IH was een kleine Quadtrac.
Een normale landbouwtrekker met vier rupsen.
Die worden geleverd door het Nederlandse
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Westtrack. Bij hen staan ze beter bekend als de
F-serie. De rupsen zijn bedoeld voor trekkers tussen 147 en 294 kW (200 en 400 pk). Ze kunnen
eenvoudig verwijderd worden zodat de trekkers
weer gewoon op wielen staan. Case IH ziet grote
voordelen met vier rupsen omdat het de trekker
beter bestuurbaar maakt dan een trekker met
twee rupsen. Toch is nog niet duidelijk wanneer
de rupstrekkers beschikbaar zijn.

Steyr 6255 CVT
Steyr toonde een nieuwe CVT trekker. De 6255
heeft een vermogen van meer dan 162 kW (220
pk) en is voorzien van een Steyr cvt-transmissie.
Daarnaast prijkt er een nieuwe cabine op de
trekker. Daarin valt vooral de armleuning op.
Net als bij de Case IH conceptcabine met
Multicontroller met groot scherm zijn er een
groot aantal drukknoppen in de leuning te
vinden waarmee je de hele trekker aanstuurt.
Hendels en drukknoppen in het rechterzijconsole zijn dus verdwenen.

Deutz TTV en Same TTV
Same Deutz-Fahr lanceerde trekkers met een
zelfgebouwde, continu variabele transmissie.
Deze transmissie is in de 79 kW (108 pk) sterke
Deutz Agroplus TTV 430 te vinden. Die trekker,
weliswaar in concept, heeft een nieuwe cabine
met vier stijlen. Hij rijdt maximaal 40 km/h
bij 1.800 toeren. Dezelfde transmissie zit in de
smalspoor Same Dorado F110 Continuo die
eind 2008 beschikbaar moet zijn. De nieuwe
Agroplus staat nog niet op de planning voor
het komende jaar. De Deutz TTV630 is wel te
koop. Dit nieuwe topmodel van de TTV-serie
levert 164 kW (224 pk) dat hij uit een zescilinder Deutz 2012 motor met common rail haalt.
De topsnelheid van 50 km/h haalt hij bij 1.850
toeren.

D. Brown FT100
Hoewel het logo en de naam wel heel erg op
die oude David Brown trekkers lijken, is er
geen enkele connectie met het merk dat
opging in Case IH. Augustin Thalhofer bouwt
op basis van een Chinese YTO trekker in Passau
drie trekkers van 55, 62 en 71 kW (75, 85 en
96 pk) dat komt uit een Iveco-motor.
Er is keuze uit twee versnellingsbakken. Een
40 km/h versie met 20 versnellingen vooruit
en acht achteruit of een 30 km/h versie met
12 versnellingen vooruit en vier achteruit.
De prijs is vanaf 32.000 euro.

Horsch Acro Cohos op Holmer Terra Variant 600.

Belarus MTZ 2822 van 280 pk
Belarus wil ook grote trekkers bouwen, getuige
de MTZ 2822. De trekker wordt aangedreven
door een 7,1 liter zescilinder Deutz-motor
van 206 kW (280 pk). In de spartaanse cabine
ligt een zestraps powershift transmissie met
24 versnellingen vooruit en 12 achteruit.
Topsnelheid bedraagt 40 km/h terwijl de
hydraulische pomp 100 liter per minuut
ophoest.

Pronar 8140 van 265 pk

Case IH Quadtrac met rupsen.

De Poolse trekkerfabrikant Pronar toonde de
8140 met moderne vierstijlen cabine. Deze
gigant heeft een Deutz turbo Stage III motor
met een maximaal vermogen van 195 kW (265
pk) bij 2.300 toeren. Hij heeft een viertraps
powershifttransmissie van ZF met 40 versnellingen voor- en achteruit. Op zijn langzaamst
kan de trekker 0,48 km/h en op zijn snelst
40 km/h. De vooras is van Dana en de hef kan
tussen de kogels 10,5 ton tillen. De trekker
weegt zelf 8,7 ton en kost circa 92.000 euro.

Deutz TTV.
Steyr 6255 CVT.

D. Brown FT100.

Belarus MTZ 2822 van 206 kW (280 pk).

Pronar 8140 van 195 kW (265 pk).
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Terrion ATM trekkers
De Terrion kennen we al langer. Het is dezelfde
trekker als die Kirovets twee jaar geleden naar
de Agritechnica bracht. Maar doordat Kirovets
zich nu in de fabriek in St. Petersburg richt op
de kniktrekkers voor de Russische markt, richt
ATM zich op de productie van meer westerse
trekkers. Er zijn twee series: de Terrion ATM
3000- en 5000-serie. Naar verwachting bouwt
het bedrijf er 550 in 2008. De meeste zullen
hun weg vinden naar de Russische boer.
De fabrikant verwacht binnen 18 maanden
ook in West-Europa de eerste te verkopen.

en 40 achteruit. Er gaat 130 l/min door het
hydraulische systeem, optie is 163 l/min.

Europard 1654 van 121 kW (165 pk) in het
programma.

Landini PowerMondial 120

Mazzotti AKP kunststof spuitboom

Landini lanceerde de PowerMondial 120.
Deze heeft dezelfde cabine als de McCormick
CX en vervangt de PowerVision-trekkers. De
vier viercilinder trekkers hebben een vermogen van 59 tot 88 kW (80 tot 120 pk). Grootste
verschil met de PowerVision is dat de PowerMondial een nieuwe door Landini zelf gebouwde
versnellingsbak heeft met vier groepen en drie
powershifttrappen. Uiteindelijk levert dat 36
versnellingen voor- en 12 versnellingen achteruit op. De trekker tilt 5.000 kg, een verbetering
van een ton ten opzichte van de PowerVision.

De Italiaanse fabrikant Mazzotti heeft als
eerste de AKP spuitboom op zijn veldspuit
gemonteerd. Zowel de dragende constructie
als de beplating van deze boom is van kunststof en daarmee aanzienlijk lichter dan bij een
metalen spuitboom. De boom is leverbaar in
breedtes van 18 m met een gewicht van 156 kg
tot 36 m met een gewicht van 344 kg.

Valtra N92
Ook Valtra vernieuwde de motoren van zijn
kleine trekkers en voegde meteen twee modellen aan de N-serie toe. De 65 kW (88 pk) sterke
N82 en de 74 kW (101 pk) leverende N92. De
trekkers hebben de motor uit de A-serie en de
cabine van de N-serie. Ze hebben een wielbasis
van 153 cm, 30 cm minder dan die van hun
grote broers uit dezelfde serie. Toch tilt de hef
4.000 kg terwijl de oliepomp 73 l/min levert.

Lindner Geotrac 124
Zetor Proxima Pro
Zetor liet nieuwe trekkers uit de Proxima-serie
zien. Deze Eko, Pro en Plus trekkers kregen een
nieuwe motor die aan de Stage III eisen voldoet
en tegelijk gaven de constructeurs de trekkers
een facelift. De motorkap bestaat nu uit een
stuk en scharniert bij de cabine. Die cabine is
nu vooral stiller. De meest uitgebreide versie,
de Pro, heeft een tweetraps powershiftversnellingsbak met 24 versnellingen voor- en
vier achteruit. De grootste uit de serie, de 60
kW (82 pk) sterke 8441, tilt maximaal 4.350 kg
terwijl het hydraulische systeem 50 l/min
levert.

McCormick TTX
McCormick vervangt de drie grootste XTXtrekkers door de TTX-versies. Ze hebben een
nieuwe motorkap en worden net als alle
andere McCormick trekkers niet meer in het
Engelse Doncaster maar in het Italiaanse
Fabbrico gebouwd. Net als de Landini trekkers.
Omdat de productie van de ZTX-trekkers niet
in die fabriek past, schrapt McCormick die
voorlopig uit het leveringspakket. De TTX is er
in drie modellen van respectievelijk 134, 143
en 154 kW (182, 194 en 209 pk). Dat vermogen
komt uit een BetaPower zescilindermotor met
vier kleppen per cilinder. De meest uitgebreide
versnellingsbak levert 48 versnellingen vooruit
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Lindner presenteerde de Geotrac 124, de zwaarste van drie uit de nieuwe 4-serie. De trekker
heeft een Perkins viercilinder met een common rail van 93 kW (126 pk). Hij heeft 24 versnellingen vooruit en acht achteruit, verdeeld
over vier groepen met elk drie powershifttrappen. Bij het schakelen tussen de groepen kiest
de bak de bij de rijsnelheid passende powershifttrap. Dat spaart brandstof. In het dashboard zit een beeldscherm met onder meer een
digitale toerenteller. Ook kun je hierop onder
meer de gekozen versnelling, handleidingen
of foutcodes aflezen. Door de tot in het dak
toe doorlopende voorruit heb je altijd zicht
op bijvoorbeeld een voorlader. De 124 kost
circa 72.000 euro.

Caffine Prestige Plus

Terrion ATM trekkers.

Nog steeds komen er nieuwe merken spuitmachines op de markt. Zo introduceerde het
Italiaanse Caffine de getrokken Prestige Plus
veldspuit met een tankinhoud van 4.500 of
5.500 l. De zuigermembraanpomp heeft een
capaciteit van 300 l/min en de spuitboom is
leverbaar in breedtes van 21 tot 36 m.
Opvallend is de tunnel dwars door de tank.
Deze dient enerzijds als bergplaats en anderzijds tegen het klotsen van de vloeistof in de
tank.

McCormick TTX.
Zetor Proxima Pro.

Inuma Maraton Premium
Inuma lanceerde met de Maraton Premium
14037 een imposante getrokken spuit,
gedragen door een luchtgeveerde, gestuurde
tandemas. De spuit heeft standaard een tank
van 14.000 l, een pomp voor maximaal
1.100 l/min, een spuitboom met een breedte
tot maximaal 36 m en werd geshowd met
Variselect spuitdoppen.

Landini PowerMondial 120.

Lindner Geotrac 124.
Valtra N92.

Blanchard Oceanus
De Franse fabrikant Blanchard introduceerde
een nieuwe serie getrokken spuiten met als
type-aanduiding Oceanus. De serie bestaat uit
drie modellen met tankinhouden van 6.500,
7.000 en 7.700 liter en bomen van 18 tot 48 m.
Nieuw is een het Equilibra balanceersysteem,
een constructie waarmee met stikstofbollen
zowel zwiepen als slingeren driedimensionaal
wordt gedempt.

Foton Europard 1254.

Caffine Prestige Plus.
Mazzotti AKP kunststof spuitboom.

Foton Europard 1254
Reden we begin dit jaar al op een Chinese
Foton Eurotrac F80 van 60 kW (82 pk), op de
beurs presenteerde de trekkerfabrikant de
zware Europard 1254. Hierin ligt een Perkins
zescilinder Stage II van 92 kW (125 pk) bij
2.400 toeren. Aan de aftakas is daar nog 83 kW
(112 pk) van over. Er zijn 16 versnellingen vooren achteruit. Hij heeft een Cararo vooras.
Standaard is er een 540 en 1.000 toerenaftakas.
De hydrauliekopbrengst is 80 l/min en in de
tank gaat 300 liter diesel. Prijs is ongeveer
35.000 euro. Overigens heeft Foton ook een

Lemken Sirius 9 aanbouwspuit
Lemken presenteerde de Sirius 9 aanbouwspuit met 1.900 l tank. Hierbij zijn beide boomdelen viervoudig verticaal opklapbaar achter
de tank. De spuit zit zeer dicht op de trekker.
Het cijfer 9 staat voor een geregelde spuitmiddel uitbrenging. De computer regelt de druk
bij als de rijsnelheid verandert. In transportstand is de machine maar 2,40 m breed. Bij de
Sirius 7 moet handmatig worden bijgesteld.
Inuma Maraton Premium.

Blanchard Oceanus.

Lemken Sirius 9 aanbouwspuit.
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Hatzenbichler 18 m maïszaaimachine

Bijlsma kisten/big-bagvuller

Het Oostenrijkse Hatzenbichler verkoopt van
huis uit wiedeggen en opbouwzaaimachines,
maar toonde toch een 18 meter brede zaaimachine met een 14 kuub zaadtank. Overigens
bouwt het bedrijf ze niet zelf, maar verkoopt
de machine die het Canadese Flexi-Coil levert.
De zaaiunits bouwt Hatzenbichler wel zelf op.

Bij Bijlsma Hercules stond een gecombineerde
kisten- en big-bagvuller op de stand. Om big
bags te vullen is er een frame gemaakt en zijn
de verticale elevatoren verlengd. De elevatoren
vullen volautomatisch zonder onderbreking.
Sensoren aan de onderzijde moeten de valhoogte tot een minimum beperken. Met een
keuzeknop op de schakelkast kun je kiezen
tussen vulprogramma’s voor kisten en big
bags. Optioneel voor de big-baghouder is een
elektronische weeginrichting. De capaciteit is
circa 35 ton/uur.

Horsch Joker schijveneg

Automatisch aankoppelsysteem
Pöttinger werkt samen met Fendt en Walterscheid aan een automatisch aankoppelsysteem
voor de aftakas. Het zou ongeveer 1.200 euro
moeten kosten. Op de aftakasstomp van de
trekker wordt een moederplaat geschoven die
precies past in de klauw van de aftaktussenas
die aan de machine zit. De klauwen lijken
sterk op de aankoppelplaten van een hakselbek. Zijn beide platen vergrendeld, dan is de
aandrijving verzekerd. Jammer is dat de elektriciteits- en hydrauliekkabels nog niet
op een snelle manier vergrendeld worden.
Daarvoor moet je nog steeds van de trekker.
Maar dat moet eenvoudig ingebouwd kunnen
worden, menen de constructeurs.

Tussen alle grote Horsch machines stond ook
een nieuwe ‘normale’ uitvoering. De Joker CT
schijveneg voor stoppelbewerking. Hij is er in
een werkbreedte van 4 en 6 m en is voor transport op te klappen tot 2,85 m breed. Je zou er
tot 20 km/h mee kunnen werken. De kleine
4 m versie weegt 2.450 kg en vraagt een trekker
vanaf 74 kW (100 pk). De werking is via relatief
kleine schijven van 46 cm. Hierdoor draaien ze
snel rond en moeten ze een goede verkruimeling opleveren.

Zibo loofklapper
Zinger lanceerde ook een Zibo loofklapper.
Getoond werd een tweerijer met zijafvoer. Deze
LKS 75-2A kost ongeveer 8.700 euro. Standaard is
een driepunt voor zowel front- als achteraanbouw.
Ook is er een set steunwielen bij. Optioneel is
lengte transport, loofgeleiders, klepelset vlakveld en kun je het binnenwerk laten bekleden
met glijplaten. De fabrikant heeft ook een versie
zonder zijafvoerband. Gewerkt wordt nog aan
een vierrijer met zijafvoer.

Goedkope Kverneland conceptploeg
Rath verzorgingstrekker
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De Oostenrijkse fabrikant Rath presenteerde
de Mastertrac werktuigendrager met hydrostatische wielaandrijving op twee of vier wielen.
Hij heeft een motor van 45 kW (60 pk) en kan
0-25 km/h. De vrije doorgang tussen de wielen
is 90 cm en de spoorbreedte is instelbaar
tussen 150 en 200 cm. De trekker heeft naar
keuze een of twee hydraulisch aangedreven
aftakassen en drie hefinrichtingen. De achterste tilt 1.500 kg en de middelste 800 kg.
De Mastertrac weegt 2.100 kg.

Kverneland zocht naar de feedback van de
Agritechnica-bezoekers. Ze wilde weten of de
eenvoudige ploeg die op de stand te zien was,
interessant is voor de akkerbouwer. De ploeg
zou uiteindelijk 20 tot 30 procent goedkoper
moeten zijn dan de huidige Kverneland
ploegen. Zo kan het bedrijf beter concurreren
met Oost-Europese merken. De ploegboom is
bijvoorbeeld dezelfde als die van de cultivatoren van het merk en de ploegkop is heel
eenvoudig. Pen-gatverbindingen zorgen voor
de breedteverstelling.

Zibo rijenfrees

Climax stortbak als module

Zinger uit Borger verraste de bezoekers met
een rijenfrees. Op de CF300/75 frees zitten de
bestaande rugkappen die ook een volle rug
maken op zware gronden. De grijpplaten zijn
van pvc. Dit geeft een mooie afwerking, er bakt
geen grond aan en het slijtdeel is makkelijk te
vervangen. Je kunt de CF ook als volleveldsfrees
gebruiken. De rugvormer vervang je dan door
een rol. Nieuw is ook Zibo opbouwzaaimachine uit eigen fabriek van 500 liter die er op past.
De CF frees kost 12.500 euro.

Zijlstra en Bolhuis lanceerde een nieuwe serie
stortbakken. Deze worden nu in Veendam als
modulebouw, een soort bouwpakket, in elkaar
gezet. Er vindt overigens nog alleen assemblage
plaats. Je kunt kiezen uit een 2 of 2,4 m brede
versie met verschillende knikpunten. Zo is er
een versie met een lange knik wat de aardappelstroom uit elkaar trekt voor het op rollen
valt. De kleinste 755 van 2 m heeft een inhoud
van 7 kuub en de grootste 1655 van 2,4 m breed
heeft een inhoud van 16 kuub.
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Automatisch aankoppelsysteem.

Verdivap bodemontsmetter

Zibo rijenfrees.
Rath verzorgingstrekker.

Het Franse Verdivap toonde een machine om
op een milieuvriendelijk de bodem te ontsmetten van bijvoorbeeld aaltjes. Het werkt met
stoom. Via een rotor met lange injectienaalden
wordt stoom van 95 tot 100 graden tot 30 cm
diep in de grond gebracht. De werkbreedte is
107 cm. De machine is zelfrijdend met een
44 kW (60 pk) motor en kost ongeveer 65.000
euro.

Dewulf ZK IIS wortelrooier
Dewulf heeft de zelfrijdende wortelrooier
verbeterd. Handig is dat de diepteregeling nu
automatisch kan vanuit de cabine. Zo kun je
snel zonder de cabine te verlaten omschakelen
van lang naar kort loof. Nieuw is ook de Claas
cabine. Er zit nu bijvoorbeeld cruise control
op, net zoals in een auto, zodat je volledige
aandacht kunt hebben voor het rooiwerk. De
rooier heeft een 184 kW (250 pk) Deutz diesel,
is hydrostatisch aangedreven en de rooiriemen
zijn 14 m lang. Sturen gaat via een zwanenhalsbesturing. Hij weegt 12,5 ton en kost ongeveer
210.000 euro.

Horsch Joker schijveneg.
Hatzenbichler 18 m maïszaaimachine.

Zibo loofklapper.

Simon Liner wortelrooier
Het Franse Simon lanceerde de Liner wortelrooier. Deze driewieler is compact gebouwd en
weegt 11 ton. Hij is 8,8 m lang, 3,3 m breed en
4,0 m hoog. Achterop ligt een 150 kW (204 pk)
Deutz Tier III common rail. In de nieuwe
New Holland cabine zit onder meer een touchscreenmonitor met 10 inch beeldscherm.
Hiermee is de hele rooier te bedienen en in de
gaten te houden via diverse camera’s in de rooier. De hoofdfuncties bedien je met een joystick.
Optioneel is RTK-GPS met automatische besturing. Het voorwiel heeft zwanenhalsbesturing
zodat je een spoor kunt kiezen. De achterwielen zijn 30 cm uit te schuiven tot 3,6 m
breed.
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