Vakbeurs

• Transport

SIMA richt zich op ketenzorg
Van 27 februari tot 3 maart zijn de expositiehallen in Paris Nord/Villepinte weer ingericht voor de SIMA.
Iedereen die met akkerbouw- en rundveehouderijmechanisatie van doen heeft, presenteert hier de nieuwste
ontwikkelingen. Naast zo efficiënt en ecologisch produceren staat de editie 2005 in het teken van zorg en
registratie bij de primaire productie.
Bij overlap kan Hardi Evrard de
secties op de veldspuit een voor
een afsluiten.

Tekst: Jannes Hoenderken – Foto’s: Fabrikanten

abrikanten bevorderen uitwisselbaarheid van elektronisch gestuurde machines. Om de onderlinge uitwisseling van
trekkers, machines en werktuigen met elektronische regelsystemen te bevorderen presenteert een werkgroep van acht fabrikanten
(Berthoud, CNH, Hardi Evrard, John Deere,
Kuhn, Lucas G, Mailleux en Sulky Burel)
een systeem waarbij de nieuwe ‘ISO 11783
Standaard’ op al hun machines is te gebruiken. Met deze uniforme CAN-busverbinding
dragen voornoemde bedrijven bij aan de
mogelijkheid om machines en werktuigen
rendabeler te kunnen gebruiken.
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• Trekkertoebehoren
Bij het liften van zware machines in de driepuntshefinrichting veren de achterbanden
extra in. De stand van de trekker ten opzichte
van het maaiveld verandert en dat heeft
invloed op werktuigen in de fronthef. Bij
Laforge is een systeem ontwikkeld dat met
sensoren in de top- en trekstangen deze
afwijking corrigeert zodat het werktuig op
dezelfde hoogte boven of in de grond blijft.
Stoelenfabrikant Sears toont een nieuwe stoel
met een sterke reductie van de trillingen.
Om dat te bereiken maakt de fabrikant
gebruik van een magnetische vloeistof met
een variabele viscositeit.

Bugnot toont een stoppelploeg met smalle ploeglichamen.
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Nieuwe versie van een axiaaldorstrommel van Rostselmash. De dorskorf draait in tegengestelde
richting om de dorstrommel.

verlies van spuitvloeistof kan worden geopend.
Hardi Evrard presenteert zich bovendien met
een automatisch regelsysteem, waarbij met
hulp van (D)GPS de secties één voor één worden afgesloten, bij het overlappen op een geer.
Tecnoma komt naar Parijs met het Volutissysteem om het milieu te beschermen tegen
overstroming van de tank tijdens het vullen.
Tijdens het spuiten in heuvelachtige gebieden
helt een getrokken spuit vaak over. De stabiliteit neemt af. Om het kantelgevaar weg te
werken introduceert Matrot een stabilisatiesysteem met twee hydraulische cilinders op
de as en een cilinder in de dissel. Deze drie
cilinders worden aangestuurd door meetsensoren die de hellingshoek vaststellen en
met dat gegeven het basisdeel van de spuit
horizontaal houden.

• Grondbewerking
• Beregening

Bij Bugnot staat de Rapidlab aanbouwstoppelploeg als noviteit. Deze wentelploeg heeft
naar keuze 10 tot 14 lichamen. De ploeglichamen zijn elk 28 cm breed, zodat de totale
werkbreedte ligt tussen 2,80 en 3,90 m.
Als voordeel van deze smalle ploeglichamen
wordt genoemd een betere menging en het
niet ontstaan van een verdichte laag.
Het vernieuwen of verwisselen van ploegdelen is een vaak zwaar en tijdrovend werk.
Om daarvan verlost te zijn introduceert Gouvy
een snelkoppelingsysteem via klembouten en
een metalen plaat voor de ploegscharen.

Het lijkt tegenstrijdig, maar bij beregening is
er ook de noodzaak om spaarzaam met water
om te gaan. Irrifrance presenteert een systeem
waarbij in de slang een elektrische kabel is
aangebracht. Deze verbindt een regeleenheid
op de haspelinstallatie met de druksensor
en de hoekverstelling van het regenkanon.
Daarmee kunnen ook de instellingen tijdens
de werkgang worden gewijzigd.

• Spuiten

Snel een ploegschaar verwisselen kan
met het Gouvy snelwisselsysteem.

Cochet lanceert een aardig idee
voor een aanhangwagen
om bij de belading
de stabiliteit te verbeteren en de afzethoogte te beperken.
In lege toestand
wordt de vloer voor en
achter met schaarconstructies ‘opgekrikt’,
waarna de banden – als
bij een vliegtuig – worden
ingetrokken. Daarna kan de bestuurder
van de trekker de wagen vanuit de cabine
laten zakken tot een hoogte van 35 cm en
ondervindt men geen hinder van obstakels
bij het beladen. •

Om goed te kunnen anticiperen op verschillen
in rijenafstand heeft Hardi Evrard het Varitrack systeem ontwikkeld om de spoorbreedte
van zelfrijdende veldspuiten te kunnen
verstellen. Deze verstelling gebeurt geheel
hydraulisch en wordt aangestuurd vanuit
de cabine. Op dezelfde stand is ook een filtersysteem, dat bij tussentijdse reiniging zonder
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Gemakkelijk de spoorbreedte van
de Hardi Evrard zelfrijdende spuit
veranderen kan nu met het
Vartitrack-systeem. Dit gebeurt
hydraulisch vanuit de cabine.

Bij de aanhangwagen van Cochet kunnen de wielen worden ingetrokken voor meer
stabiliteit en lagere laadvloer.

Wat, waar en wanneer?
De SIMA 2005 vindt plaatst van 27 februari tot en met 3 maart in ‘Parc des Expositions’ in Paris-Nord
Villepinte. In totaal 1.375 exposanten uit 40 landen presenteren zich in de 22 ha grote expositiehal-

• Graanoogst

len. De beurs is iedere dag van 9.00 tot 18.00 uur geopend. Er is veel parkeergelegenheid terwijl de

De axiaalmaaidorsers winnen langzaam terrein. Bij de Russische fabrikant Rostselmash is
een geheel nieuw concept te zien. Bij dat idee
is de dorskorf cirkelvormig en om de dorstrommel heen gebouwd. Deze korrel/stroscheider staat niet stil, maar draait in tegengestelde richting om de axiale trommel.
Zo wordt de hele ronde zeef gebruikt voor de
scheiding. Bijkomende plussen zijn minder
korrelbreuk en een continue reiniging.

metro’s, die je naar het centrum van Parijs brengen, bij het gebouw stoppen. Met de auto is de beurs
via de autosnelweg A1 of A3 gemakkelijk te bereiken. Volg bij de luchthaven Charles de Gaulle de
richting Soissons en daarna de borden ‘Parc des Expositions’. Met de hogesnelheidstrein (Thalys)
bent u vanaf Rotterdam in ruim 3 uur op het Gare du Nord in Parijs. Van daaruit kunt u met de
RER naar het ‘Parc des Expositions’. Met het vliegtuig naar Roissy Charles de Gaulle. Het expositieterrein ligt op vijf minuten.
Voor buitenlands bezoek is de toegang gratis. Daarvoor moet een formulier op de website
www.simaonline.com ingevuld worden waarna het toegangskaartje wordt opgestuurd.
Invullen bij de ingang van de beurs kan ook, maar dan is de wachttijd langer.
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