Over de grens

De Landini Powermaster heeft veel overeenkomsten met de McCormick XTX.
Opvallend verschil is de neus.

De in het Franse St. Dizier gebouwde nieuwe
versnellingsbak is het grootste nieuws van de
XTX-serie en zorgt ervoor dat de trekker
32 versnellingen voor- en 24 achteruit krijgt.
Er zijn vier groepen met elk acht powershifttrappen. Bij het schakelen tijdens wegtransport zorgt speedmatching, door de koppeling
in te trappen, er voor dat de versnellingsbak
de juiste powershifttrap bij de rijsnelheid
kiest. Een meer uitgebreidere versie heeft een
automatische schakelende powershift, zij het
alleen in de hoogste groep. Maximum snelheid is 50 km/h. Opvallend is ook de nieuwe
cabine. Die heeft slechts vier stijlen, waardoor
het zicht rondom groot is. De uiteindelijke
prijs is nog niet bekend.

SIMA barst uit zijn voegen
Opvallend druk was het dit jaar op de Franse landbouwmechanisatiebeurs SIMA, die vorige
week donderdag na vijf dagen haar deuren sloot. Niet alleen Franse, maar ook veel buitenlandse bezoekers, waaronder Nederlanders, aanschouwden het nieuws dat uit onverwachte
hoek kwam: Italië en het Oostblok. Vooral McCormick en Landini imponeerden met hun
nieuwe trekkermodellen.
Tekst en foto’s: Frits Huiden, Jannes Hoenderken en Gertjan Zevenbergen

T

erwijl in Duitsland gebaseerde trekkerbouwers als John Deere, Claas en Fendt
liever tot Agritechnica wachten, introduceerde het Italiaanse Argo-concern splinternieuwe modellen. Natuurlijk was er de
McCormick VTX. De trekker met traploze
transmissie was eind vorig jaar al tijdens
EIMA te zien. Nu is duidelijk dat hij eind
van dit jaar in productie zal gaan. Er komen
twee modellen in de klasse van 125 tot
147 kW (170 tot 200 pk).
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• XTX met powerboost
Nog opvallender was de McCormick XTX. Drie
trekkers die de topmodellen van de huidige
MTX-serie moeten vervangen. En dat gebeurt
al snel. De XTX-trekkers zijn al vanaf april
leverbaar. De kleinste, de XTX185, heeft een
maximaal vermogen van 127 kW (173 pk), dat
hij uit een 6,7 liter Cummins/Iveco BetaPower
motor haalt. Het tweede model, de XTX200,
haalt uit dezelfde motor 146 kW (198 pk). De
XTX215, het grootste model, heeft een motorLandbouwmechanisatie • maart 2005

vermogen van 149 kW (202 pk) dat uit een
5,7 liter Cummins komt. Mochten ze het in
het land nodig hebben dan levert de XTX215
168 kW (228 pk) motorvermogen en de
XTX200 157 kW (213 pk). De kleinste levert op
het land met powerboost 146 kW (198 pk) en,
in tegenstelling tot de twee grootste, is dat
extra vermogen ook op de weg tijdens transport leverbaar. Bij de grotere is dat niet het
geval omdat de aandrijflijn beschermd moet
worden tegen te grote draaimomenten.

Het Poolse Pronar koopt onderdelen
van Belarus en bouwt daar zelf een
trekker van.

• Legend krijgt nieuwe naam
Tegelijkertijd introduceerde Landini de
Landpower trekkers van 92 tot 136 (125 tot
185 pk). Die vervangen de Legend-modellen
in dezelfde vermogensklasse. Behalve de
naam is de meest belangrijke verandering de
plaats van de brandstoftank. Die verhuisde
van achter naar linksonder de cabine terwijl
de airco van het motorcompartiment naar
het cabinedak is verplaatst.

Nieuw profiel
Vredestein gebruikte de SIMA voor de introductie van de Traction 85 band met een nieuwe
karkas, nieuw profiel en een Load index die
aangeeft dat de last bij 40 km/h (A8) ook bij

• Ook een voor Landini

50 km/h mag worden toegepast. Op de tentoon-

Stalgenoot Landini introduceerde nagenoeg
dezelfde trekker en gaf daaraan de naam
Powermaster. Achteras, versnellingsbak en
motor zijn gelijk maar er zijn wel degelijk
verschillen. Zo maakt de motor bij Landini
integraal onderdeel uit van de trekker. Bij
McCormick hangt hij juist in een frame.
Daarnaast is de Landini van een andere vooras
voorzien en – uiteraard – van een ander
gezicht. Hoewel aansprekend, lijkt de trekker
veel op de nieuwe New Holland modellen.
In de cabine zijn meer verschillen te vinden.
Heeft McCormick de bediening van elektrisch
hydraulische ventielen in de armleuning
gepositioneerd, bij Landini zijn de hendels
in het zijconsole te vinden. De trekkers zijn
tegen het eind van het jaar leverbaar. In ieder
geval zit er dan meteen een motor in die aan
de strengere Euro III emissie-eisen voldoet.
De trekkers zullen in Nederland de Starland
vervangen, die wordt gebouwd door het
Canadese Buhler. Die blijft wel gewoon leverbaar, maar zal vooral verkocht worden in OostEuropese landen.

stelling stond de 340/85R24 in combinatie met
de 420/85R34.

Stille groothoek
Weasler presenteerde een zeer compacte en

Zetor levert hun Proxima trekkers nu
ook zonder cabine.

• Poolse Pronar bouwt voort op
Belarus
De platformstrategie, het uitwisselen van
onderdelen tussen verschillende merken,
is ook tot in Polen doorgedrongen. Het als
dealerbedrijf begonnen Pronar werkt al 15 jaar
samen met het Russische Belarus. Het bedrijf
koopt achterassen, versnellingsbakken en
motoren van Belarus in Minsk en bouwt daar
zelf, met hulp van westerse toeleveranciers als
Bosch, een trekker van. Al jaren verkopen ze
die in het eigen land, maar het bedrijf zoekt nu
ook uitbreiding van de markt. Pronar bouwt
acht typen variërend van 26,5 tot 111 kW
(36 pk tot 151 pk). De trekkers voldoen aan alle
Europese eisen, zowel wat milieu en veiligheid
betreft als aan de wensen van de Europese
klant. “Want”, zo zegt de exportmanager van
het bedrijf, “we proberen ons meer te focussen
op kwaliteit.” Het is zelfs mogelijk om de hef
met twee knoppen op het spatbord te bedienen.
Bovenal zijn de trekkers goedkoop. De splinternieuwe 59 kW (80 pk) sterke 82S1A II kost
25.000 euro.

lichtere uitvoering van de groothoekkoppeling
die een hoek tot 80 graden kan maken. In tegenstelling met Europese versies heeft deze groothoekkoppeling platen die meeglijden met de
centerplaat. Dat houdt vuil buiten, zorgt voor
een betere overbrenging en alle delen in het
centrum worden permanent gesmeerd. Daarvoor heeft de Weasler koppeling twee goed
bereikbare smeernippels.

Rechtrijden
Deutz-Fahr liet weten dat het een rechtrijsysteem
heeft: Agrosky ASG. Het is tot op 2 cm nauwkeurig. Daarnaast komt het bedrijf met
verschillende precisielandbouwprogramma’s
waaronder een voor opbrengstkartering.
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• Zetor’s cabrio
Zetor toonde haar Proxima Cabrio. Na grote
leveranciers als Massey Ferguson, McCormick,
Landini en Claas, levert de Tsjechische
trekkerbouwer alle Proxima-modellen nu
ook zonder cabine. Vooral in Zuid-Europese
landen als Griekenland, Italië en Spanje zijn
boeren in dergelijke trekkers geïnteresseerd.
Ze zijn er nu omdat het met de stillere
motoren mogelijk is geworden om de trekkers
aan de geluidseisen te laten voldoen. Het platform van de Proxima Cabrio is niet helemaal
vlak, maar het ontbreken van de cabine
scheelt veel geld. Bij de 48 kW (65 pk) sterke
en tweewielaangedreven Proxima 6421, het
kleinste model van de serie van vier, is dat
5.050 euro. De trekker kost dan 25.200 euro.
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Niet zonder zelfrijder in Frankrijk
Wie in Frankrijk een plaats wil veroveren bij de gewasbeschermingswerktuigen moet
beschikken over een zelfrijder. Tijdens SIMA was er dan ook geen spuitmachinefabrikant

Verreiker wordt bestuurdersvriendelijk

te vinden die er niet een op de stand had staan.
Verreikers zijn populair in landen als Frankrijk, Engeland en België. Langzamerhand merken
John Deere wil
ook een grote rol
spelen op de
Franse zelfrijdermarkt en introduceerde een spuit opgebouwd uit het onderstel van de bestaande Amerikaanse spuit en
de spuittechniek uit de Europese fabriek in
Horst. De laatste bouwde er een speciale
4.000 liter tank voor waarvan de techniek is
gebaseerd op een 800 liter spuit. De machine
wordt aangedreven door een 6,8 l John Deere
motor van 150 kW (200 pk). De spuit heeft een
grote vrije hoogte, stond op brede 520/85R38
banden voor het rijpadensysteem en heeft een
in vijf delen opklapbare 36 m brede spuitboom.
De machine wordt hydrostatisch aangedreven, hondengang is mogelijk en elk wiel is
onafhankelijk hydropneumatisch geveerd.
De spoorbreedte is verstelbaar van 1,80 tot
2,25 m of van 2,00 tot 2,50 m. De machine
is volgend jaar te koop.

• Getrokken en gedragen spuit
Maar John Deere had meer nieuws. Een nieuwe serie getrokken spuiten bijvoorbeeld die
de 600-serie vervangt, maar geen uitgebreide
elektronische snufjes krijgt. Deze 700-serie

kent drie tankgroottes. Om de afstand van de
spuitboom tot de tank bij verschillende spuithoogte niet te veel te laten variëren heeft
John Deere de spuitboom opgehangen in een
parallellogram met Z-kinematiek. De bovenste
ligger van het parallellogram wordt halverwege door deze Z-kinematiek de onderste
ligger. Voor de meeste bespuitingen staat
deze centrale ligger vrijwel horizontaal en
verandert de afstand tot de achterzijde van
de tank minimaal.

de fabrikanten ook dat Nederlandse boeren geïnteresseerd raken. Bekende spelers lieten
nieuwe modellen zien, terwijl er ook een nieuwe leverancier bijkomt.
De Franse fabrikant Merlo toonde een vervolg
op haar Panoramic verreikers. Dat zijn dus de
telescoopladers zonder hefinrichting achterop. De motoren kregen 18 kW (25 pk) meer
vermogen en dat greep Merlo tevens aan om
de motorkap een iets andere styling te geven.
De verreiker kan nu 500 kg extra tillen.

• Hellingcorrectie
Een andere aandachttrekker was de zelfrijdende Matrot met de Stabilis hellingcorrectie. Op
hellende terreinen zorgt een elektrohydraulisch systeem ervoor dat de hellingshoek van
de spuitboom gelijk is aan die van de assen van
het rijdende onderstel. Gelijktijdig zorgt een
ander elektrohydraulisch systeem ervoor dat
de cabine verticaal blijft en de chauffeur optimaal comfort heeft. Tijdens het keren op de
wendakker past de stand van de spuitboom
weer bij de hellingshoek van de wielassen.
De cabine en tankeenheid blijven dan verticaal.

• Smal opvouwen
Berthoud heeft in de tank van de gedragen

De nieuwe hendel (boven) van de
Manitou verreiker (rechts) maakt de
bediening een stuk gemakkelijker.
De Berthoud gedragen spuit vouwt tot
2,50 m breed op. Daardoor mag je in
Frankrijk sneller rijden dan 25 km/h.

spuiten een grote opening gemaakt. Aan de
zware verticale mast in de driepunt zit een
parallellogram, dat door de opening steekt en
hydraulisch op en neer kan bewegen. Hieraan
zit de spuitboom. De tank met appendages
is separaat, in een veel lichter frame, aan de
mast bevestigd. Ook alle slangen vanaf de
sectiekranen gaan door de opening in de tank
naar de spuitboom. Door de korte afstand
wordt de slanglengte beperkt en is er minder
restvloeistof. De aanbouwspuit is leverbaar
met een tank tot 1.500 l.

• Luchtinjectie

Groot en imponerend is de John Deere zelfrijdende spuit zeker. De bodemvrijheid bedraagt
ruim een meter.
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Teejet presenteerde de TTI-spuitdop: een
Turbo Teejet dop met luchtinjectie. Deze dop
is heel compact gebouwd en geeft 90% driftreductie vanaf dopgrootte 0,25. Het nieuwe
dopje kost ruim 3,50 euro en past in de
bestaande AI-kappen. De spuitstraal staat
onder een hoek van 15 graden. Naar voren
betekent dit een betere indringing, naar achteren een maximale driftbeperking. Een bajonetsluiting zorgt ervoor dat de dop altijd in
de goede stand staat. Nieuw bij Teejet is ook
de DirectoValve. Op deze kogelklep is een
transparant plaatje aangebracht, waardoor je
kunt waarnemen of de kogelklep ‘volgens het
boekje’ functioneert. Simpel maar effectief.

Het Amerikaans JLG bouwt verreikers
voor Same Deutz-Fahr, die ze weer
onder de naam Agrivector en in DeutzFahr kleuren probeert te verkopen.

fluitje van een cent. Je hebt dus de linkerhand
vrij om te sturen. Als optie is de machine te
voorzien van Autoclean, het systeem dat de
radiateur van de motor schoon blaast door de
luchtstroom even om te keren. Door deze
montage was er geen ruimte meer voor de
radiateur van de airconditioning. Die verhuisde dan ook naar de achterkant van het cabinedak. De MLT735 gaat in de tweede helft van dit
jaar in productie.

• SDF gaat de hoogte in
• Ergonomisch
Groot nieuws kwam van Manitou. De MLT735
is de opvolger van de al langer bestaande
MLT731 die toch gewoon in het programma
blijft. Hoewel de hefhoogte van de twee
machines 6,90 m is, zijn er wel degelijk
opmerkelijke verschillen. Zo kan de 735 3.500
kg tillen, 400 kg meer dan de oude machines.
Groot voordeel van de nieuwe machine is
het lage gewicht. Hij weegt 6.640 kg, 335 kg
minder dan de 731. De bodemdruk is dus iets
lager. Om hem toch stabiel te houden is het
chassis verlengd, zodat de wielbasis 2,81 m
bedraagt; 25 cm meer dan het oude model.
Toch is de draaicirkel niet veranderd.
In de cabine valt de nieuwe bedieningshendel
op die voorlopig alleen in de MLT735 leverbaar
is. Met de ergonomisch gevormde en servobediende joystick bedien je alle functies van de
hefboom, die van de extra hydraulische ventielen en van de machine zelf. Versnellen en vooren achteruit rijden is met de schakelaars een

Ook het Same Deutz-Fahr concern ziet brood

SDF bouwt zelf voorladers en levert
ze onder de namen Same, Deutz-Fahr,
Hürlimann en Lamborghini op de
eigen trekkers.
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in laders voor de agrarische sector. Het bedrijf
lanceerde daarom twee nieuwe Deutz-Fahr
verreikers en een serie voorladers. De DeutzFahr Agrovector 266 en 307 verreikers laat het
SDF concern bouwen door het Amerikaanse
JLG. De Agrovector 266 tilt 2.600 kg en reikt
6 m ver. De Agrovector 307 tilt 3.000 kg en
kan zijn arm strekken tot 7 m. Als krachtbron
gebruiken de verreikers een Deutz dieselmotor met turbo van 75 kW (102 pk). Er is
een joystick waarin alle functies van de arm
zijn geïntegreerd.
Omdat het SDF-concern aangeeft meer fullliner te willen zijn, komt het nu ook met
eigen voorladers. Ze komen te koop onder
de namen van de vier SDF-merken Same,
Deutz-Fahr, Hürlimann en Lamborghini. SDF
bouwt ze zelf in haar fabriek in het Italiaanse
Treviglio. De L-serie voorladers zijn er in de
drie typen L-10, L-15 en L-30. Ze passen op
trekkers van 40 kW tot 96 kW (55 tot 130 pk).
Voor Same is dat van de kleine Dorado-serie
tot de grote Iron-serie en voor Deutz van de
Agroplus tot de Agrotron trekkers.
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Grote machines overheersen show

Russen zoeken West-Europa op

Het meeste nieuws op het gebied van grondbewerking, zaaien en poten dat op SIMA te zien

Niet alleen zoeken West-Europese bedrijven hun heil in Rusland, Russische ondernemingen

was, richtte zich op de grote vlakten van Frankrijk en het oosten van Europa. Bugnot toonde

zouden ook graag machines in West-Europa verkopen. Rostselmash is er een van. De maai-

echter een interessante stoppelploeg. Eentje waarmee je niet rond hoeft te rijden.

dorsers van het bedrijf zijn vooral goedkoop.
dorser die met deze trommel is uitgerust hoger
is dan van een John Deere STS. Voorlopig is de
machine nog niet in West-Europa te koop. Wij
moeten het nog even doen met de verschillende schuddermachines van het merk, als het
bedrijf tenminste een importeur vindt. Dan
kun je wel een goedkope maaidorser kopen.
Voor 45.000 euro heb je namelijk al een nieuwe
Rostselmash.

• Stoppelen

Bizar groot: zodra de bezoekers van SIMA de
beursvloer opstapten was de gigantische
Gaspardo Metro precisiezaaimachine het eerste wat ze zagen. Het bedrijf toonde deze zaaimachine voor onder meer bieten, maïs of soja
met 26 elementen. De werkbreedte ligt afhankelijk van het gewas tussen 11 en 13,5 m.
Eigenlijk bestaat de machine uit een frame,
waaraan drie driepuntszaaimachines hangen.
Je kunt hem dus ook gebruiken als werktuigendrager voor zaaimachines van een ander
merk dan Gaspardo. Er is wel een flinke trekker nodig; 162 kW (220 pk) moet voldoende
zijn. Voor transport draaien de twee buitenste
zaaimachines naar binnen. Dan is de Metro
echter nog steeds 5,90 m breed wat zijn
inzetbaarheid in ons land beperkt maakt.
Het frame kost 15.000 euro, de complete
machine 145.000 euro.

De Bugnot stoppelploeg heeft twee keer
14 scharen en ploegt bovenover. Tijdens het
werk klappen aan een kant twee delen met
elk zeven scharen naar beneden. Op het eind
van het perceel klappen deze twee delen weer
omhoog, waarna tijdens het draaien de twee
delen aan de andere kant neer beneden komen.
In de ploeg zit dus geen wentelsysteem, maar
het werkingsprincipe komt wel grotendeels
overeen. Een belangrijk verschil is de totale
lengte van de ploeg. De voorste scharen steken
flink uit voor het centrale aanbouwraam
en daarmee is de totale lengte van trekker
met ploeg korter dan bij een wentelploeg.
De hoogte bij transport is 3,85 m en de
machine kost 14.000 euro.

• Modulair bouwen

Een van de maaidorsers van het Russische Rostselmash. Deze 154 kW (210 pk)
sterke Vector is uitgerust met vier
schudders, maaiborden van 5, 6, 7 of
8,60 meter en een graantank met een
inhoud van 6 kuub.

Doorkijkje
Het Franse Agrisem heeft een oplossing
bedacht voor het slechte zicht dat zaadtanks
in de fronthef bij het pneumatisch zaaien
geven. De Disc-O-Sem zaadtank is simpelweg
in tweeën gesplitst. Zo kan de chauffeur midden tussen de tanks doorkijken. In het midden is er een plateau om de tanks te
vullen. Er is een 1.500 en 2.000 liter
versie beschikbaar. Onder de Disc-OSem zitten vier pakkerwielen die
zowel de grond aandrukken als de
doseerinrichting
met vier uitgangen aandrijven.
De Disc-O-Sem
kan ook achter
de trekker worden gebruikt in
combinatie met
aanbouwmachines.

Met de nieuwe stoppelploeg van Bugnot
is rondgaand ploegen niet meer nodig.
Dat scheelt tijd op de kopakker.

kouter zit geen corrigerend herverdeelsysteem. Herriau brengt ook een nieuw type
schijf met een karteling in de rand op de
markt. Deze schijf moet ruw materiaal,
achtergebleven van een vorige oogst, beter
snijden.

Het meest opvallende oogstnieuws tijdens
SIMA kwam van de Russische maaidorserfabrikant Rostselmash. Het bedrijf bouwde een roterende mantel om de axiale dorstrommel. De
mantel is samengesteld uit vier driedelige segmenten die aan elkaar zijn geschroefd. Doordat
de mantel ronddraait raakt hij minder snel verstopt. Een borstel op de mantel draagt daar ook
aan bij. Vertegenwoordigers van het bedrijf
laten vallen dat de capaciteit van een maai-

Grimme vernieuwde de tweerijige GZ 170 aardappelrooier en brengt deze onder de aanduiding
GT 170 op de markt. Bijzonder is de modulaire
opbouw in vier aan elkaar geschroefde modules. Het starre raam is verdwenen en heeft
plaats gemaakt voor een rooimodule, een centrale en een achterste module. Afhankelijk van
grondsoort en teeltmethode – pootgoed of
consumptie – kan de koper bepalen uit welke
module zijn rooier moet worden samengesteld. Opvallend daarbij is de dubbele raamconstructie in de achterste module. Delen die
regelmatig onderhoud vragen zijn daardoor
beter bereikbaar. Opvallend is ook dat bij de
aandrijving de kettingen zoveel mogelijk zijn
vervangen door aandrijfassen of V-riemen. Via
Terracontrol zorgt een elektrisch meetsysteem
in de hefcilinders voor een exacte diepteregeling van de scharen. Dat wordt voor elke rug
apart geregeld. De machine is ook leverbaar
met een opraapsysteem voor uien.

Beeta voorraadrooier
Was Dewulf uit België
naast de productie van aardappelrooiers ook
bekend vanwege de opraapladers voor bieten,
nu is de fabriek ook begonnen met de productie van ontbladeraars en getrokken voorraadrooiers. Vooral in België zelf zijn de machines
gewild. Tachtig procent van de bieten wordt er
in twee fasen gerooid. De ontbladeraar van de
zesrijige Beeta 6 combinatie wordt aangedreven door de frontaftakas van de trekker. De
rotor in de machine draait met 1.000 toeren
rond, sneller dan bij de meeste andere ontbladeraars het geval is. Daardoor zuigt hij de
bladeren op en slaat ze dus beter af. De rooier
heeft een eigen hydraulisch systeem. Dat
houdt de constructie maar ook het onderhoud
eenvoudig, meent Dewulf. De Beeta 6 kost
45.000 euro en vraagt 107 kW (145 pk) van de
trekker.

• Meer zon
Moreau vernieuwde hun zelfrijdende bietenrooier. De bunker van de Lexxis is vergroot
van 5 naar 7,5 kuub en de 256 kW (348 pk)
sterke zescilinder Volvo motor is nu Euro III
waardig. Verder kreeg de rooier een nieuwe
cabine en heeft hij met een extra zon nu zes
reinigingszonnen. •

Kartelschijf

Twee zaadtanks voor- of achterop de trekker
geven de bestuurder beter zicht op zijn werk.
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Herriau bedacht
een zaaimachine
met een centraal
verdeelsysteem
voor het zaaien
van maïs en erwten. Bij het zaai-

Kan het breder? Gaspardo toonde een precisiezaaimachine
met 26 elementen.
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Het Franse Moreau komt met de nieuwe Lexxis. Een zesrijige zelfrijdende bietenrooier.

Dewulf bouwt de Beeta 6 bietenrooicombinatie. De rooier is volledig hydraulisch aangedreven.
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