Over de grens

Informatieschat klemt
achter stijve kaken
Is het de grootste landbouwmachinebeurs van Europa? De organisatie van de Agritechnica uit Hannover zal daar als laatste ‘nee’ op antwoorden. Ook dit jaar is de beurs
weer groter en komen er weer meer standhouders dan in 2003. Het nieuws ligt nu al
voor het oprapen: een vooruitblik.
Van Case IH is het nodige nieuws te
verwachten in de Magnum-serie.
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erlijk is eerlijk, op drie uur rijden vanaf
Arnhem of Groningen en vier uur vanaf
Rotterdam is begin november een schat
aan nieuwe trekkers en landbouwmachines te
vinden. Want ook nu weer bewaren fabrikanten
graag hun laatste vindingen tot de beurs op 6
tot 12 november. Tot die tijd houden vooral de
trekkerfabrikanten hun lippen stijf op elkaar.
Natuurlijk weten we zeker dat de John Deere
8030-serie voor het eerst voor het grote publiek
te zien is in Hannover. Dat geldt ook voor de
nieuwe JCB Fastrac met zijn cvt-transmissie.
Het blijft echter gissen of er straks ook een
nieuw topmodel voor de Massey Ferguson
8400-serie te zien is. De kans is groot. In ieder
geval toont MF een nieuwe Panorama-cabine
voor de 6400 en 7400-trekkers. Deze cabine
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heeft rechts geen deur maar een grote glazen
ruit zonder B-stijl met ruitenwisser. Handig
voor het werk met een maaikorf. Ook is hij
voorzien van een glazen schuifdak.

• Nieuwe Fendts
Ook het CNH-concern houdt nog even zijn
mond. Zeker is dat er een nieuwe Magnum op
de stand staat. Deze Case IH MX 305 heeft een
vermogen van 227 kW (308 pk) dat hij uit een
9 liter motor haalt. En als die trekker er is, dan
moet er ergens op de stand ook een versie van
de New Holland TG te vinden zijn. In dezelfde
vermogensklasse zal Fendt met nieuwe
modellen op de proppen komen. De geruchten
over nieuwe 900 Vario-trekkers volgden zich
wat dat betreft de afgelopen tijd in rap tempo
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op. Duidelijk is nu dat er een 257 kW (350 pk)
sterke 936 aan het programma wordt toegevoegd. De trekker zou bij 1.900 motortoeren 60
km/h rijden en zijn uitgerust met verzwaarde
remmen, verder is hij voorzien van een verbeterde en dus grotere cabine en een andere
motor. Meest opmerkelijke nieuws van Fendt is
echter dat het met een 312 van 92 kW (125 pk)
naar de Agritechnica komt. En dat type is niet
zo maar een uitbreiding of aanpassing van de
bekende en technisch verouderde Farmerserie, maar juist eentje met een vereenvoudigde en dus beduidend kleinere Vario-bak met

Voor de 6400- en 7400 serie trekkers van
MF is er een nieuwe Panorama-cabine.
De rechterdeur ontbreekt!

slechts één rijbereik. De huidige Vario’s hebben er twee; een transport- en een veldgroep.

• Nog steeds geen cvt voor Valtra
Ook Valtra introduceert een nieuwe serie,
maar kondigde meteen een embargo op deze
boerentrekker af. Naar eigen zeggen komt het
bedrijf voorlopig niet met een cvt. Landini is
beduidend opener in zijn informatie. Nadat de
trekkerbouwer eerder de zware Starland van
het Canadese Buhler kocht, gaat het nu shoppen bij zusje McCormick. De zware McCormick ZTX zal daarom op de Agritechnica ook
in Landini kleuren te zien zijn met een op de
nieuwe Powermaster gelijkende neus. De nieuwe
naam is geheel in Landini-stijl; Fullpower en
de trekker is leverbaar rond maart 2006.
Daarnaast is de Landini Legend-serie verbeterd
en heeft de naam Landpower gekregen.
De trekkerserie heeft vermogens van 87 kW
(118 pk) tot 135 kW (183 pk) en is er in vier
uitvoeringen, de Techno, Top, Top-Tronic en
Transport. Elke uitvoering heeft een andere
versnellingsbak. Drie van de vier uitvoeringen
hebben een geveerde vooras. Naast een iets
ander design is de brandstoftank verplaatst
van achter naar linksvoor onder de cabine.
De verbouwde cabine heeft een betere
ergonomie voor de bestuurder.

De Legend-serie van Landini is verbeterd en draagt nu de naam Landpower.

Steyr heeft dezelfde uitbreiding bij haar
Kompakt-serie. Bij de Oostenrijkers worden de
viercilinder modellen Kompakt 485 van 60 kW
(82 pk) en de Kompakt 495 66 kW (90 pk) toegevoegd. De wielbasis is iets langer en de achteras is verzwaard bij het zwaarste model.

• Camera kijkt vooruit
Het Duitse Agrocom, onderdeel van Claas,
toont een nieuw trekkerbesturingssysteem:
Eye-Drive. Voornamelijk bedoeld als aanvulling op GPS-besturing houden de twee 3Dcamera’s op de neus van de trekker sporen of
gewasrijen in de gaten en sturen de trekker er
netjes tussendoor. De camera’s komen van het
Deense EcoDan die ze op hun schoffelmachines
monteert. Gekoppeld aan GPS noemt Agrocom

het Duo-Drive wat vooral nauwkeurigheid
geeft als een trekker na een paar dagen of een
jaar terugkomt op dezelfde plaats op een perceel. Doordat de GPS-satellieten iets verschuiven, lijkt het er voor de software op dat het
rijpad op een andere plaats ligt. Camera’s houden de hoogteverschillen in de gaten zodat de
boordcomputer weet waar het spoor precies
ligt en de trekker kan aansturen. Het is niet
noodzakelijk om het systeem te combineren
met GPS en hij kost dan ongeveer 9.000 euro.
Voor 20.000 is het systeem ook uitgerust met
GPS.
>

Naar Hannover
Agritechnica vindt plaats van zondag 6 tot
zaterdag 12 november. De eerste en tweede dag
is bedoeld als pers en dealerdag. De openingstijden zijn van 9.00 uur ’s ochtends open tot
18.00 uur ’s middags. Een entreekaart kost
19 euro p.p. per dag en 48 euro p.p voor meer
dagen. Studenten betalen 10 euro en kinderen
onder 12 jaar en DLG-leden mogen gratis naar
binnen. Tijdens de pers- en dealerdagen is de
entree 69 euro. Dan mag je de Agritechnica de
eerste drie dagen bezoeken. Wie niet in de rij
wil staan voor kaartjes kan deze via,

• CNH viercilinders

www.agritechnica.com, bestellen en afdrukken.

CNH liet wel weten dat het voor New
Holland nieuwe viercilinder motoren
krijgt in de grootse TN-A, TND-A en
TNS-A modellen. De TN85A, TN85DA
en TN85SA krijgen 59 kW (82 pk). De
TN95A en TN95DA hebben voortaan 66
kW (90 pk). De 4,5 liter motoren beschikken
over een turbo en voldoen aan de Tier II eisen.

Met de auto is de Hannover Messe bereikbaar
over de autosnelwegen A2, A7, A37 en A352.
Borden brengen u vanzelf bij de beursgebouwen.
Met de trein ben je vanaf het centraal station in
Steyr heeft zijn Kompakt-serie uitgebreid met twee modellen. Deze 485
heeft een motorvermogen van 60 kW.
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Hannover met lijn 8 in tien minuten op het
beursterrein.
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Direct-zaaien is in

Elektronica
WTK komt met een externe toerenteller en
brandstofmeter die makkelijk zijn te installeren

Was het tijdens de voorgaande afleveringen van de

op een zelfrijder of trekker. De brandstofmeter

Agritechnica al een heet onderwerp, ook nu is het

kost 1.000 euro en geeft het aantal verbruikte

minimale grondbewerking of direct-zaaien wat

liters weer per ha, uur of kilometer. Handig om

de klok slaat.

te weten bij de huidige dieselprijzen. Nog meer
elektronica. Met Claas Telematics kun je iedere

Rabe introduceert de nieuwe elektronisch
aangestuurde Aquila. Een getrokken zaaimachine voor minimale grondbewerking.
Opvallend is de lichte bouw van het frame
en het lage zwaartepunt van de machine.
De Aquila is 4,50 of 6 meter breed en voorzien
van twee rijen schijven met daarachter een
brede bandenpakkerwals. Voor transport op
de weg worden twee van de in de wals geïntegreerde wielen, hydraulisch op de weg
gedrukt. De machine komt daardoor omhoog
en loopt nog op de twee wielen. Achter de
bandenpakker komen de zaaischaren die 12,5
cm afstand tot elkaar hebben. De schaardruk
bedraagt maximaal 80 kg. Rubberen naloop-

maaidorser die met het systeem is uitgerust op
rollen drukken het zaad aan. De zaadtank
heeft een inhoud van 3.000 liter en een grote
lange opening met klapdeksel, zodat hij
gemakkelijk met een voorlader of uit een
big-bag gevuld kan worden.

• Voor zware en lichte grond
Voor wie op de gangbare manier zijn tarwe
zaait, heeft Kuhn de CD300 en CD400 op de
stand staan. Deze zaaicombinaties voor lichte
gronden zijn mechanisch of pneumatisch,
hebben 3 of 4 meter werkbreedte en passen
op trekkers van 59 tot 110 kW (80 tot 150 pk).
De grond wordt bewerkt met twee of drie rijen tanden en de combinatie kan worden uit-

afstand volgen. Daarvoor stuurt de maaidorser

Rabe Aquila getrokken zaaimachine in
transportstand.

al zijn gegevens naar een computer van Agrocom. Vervolgens kan de eigenaar van de maaidorser de gegevens ophalen via zijn eigen pc.

gerust met sporenwissers, tandenpakkerwalsen en een hydraulische hefbok voor de
zaaimachine.
Voor het zware werk toont de Franse machinebouwer de CS6000R. Deze 6 meter brede zaaicombinatie voor trekkers van 110 tot 206 kW
(150 tot 280 pk) is voorzien van een rotorkopeg. De zaaicombinatie heeft 38 zaaischijven in
twee rijen gemonteerd. Opvallend is het wielstel met zijn hydraulische rem. Deze is nodig

Grondbewerking; zo groot mogelijk

Mochten er problemen zijn, dan kan hij de
De CS-zaaicombinatie van Kuhn is voorzien van een rotorkopeg. De hele combinatie wordt
vanuit de cabine elektrisch bediend.

instellingen van de maaidorser niet alleen
bekijken maar ook doorsturen naar zijn dealer.
Voorlopig is het niet mogelijk om instellingen te

om het grote gewicht van de combinatie, die
opgeklapt 2,95 meter breed is, te dragen. In de
fronthef hangt de 700 liter tank die is uit te
breiden tot 1.300 liter.
Kongskilde laat de 6 meter brede Kongskilde
Vibro Seeder zien. Basis is een gangbare stoppelbewerkingsmachine, de Vibro Till 2800 waarop
een Nordsten NS1900 pneumatische zaaimachine is gebouwd. Vier verdelerkoppen
zorgen voor een gelijkmatige verdeling van het
zaad terwijl de vernieuwde zaaischaren er voor
moeten zorgen dat het zaad in een smalle sleuf
achter de vibrerende tanden wordt gelegd.

staan. Door de stukken tussen de rijen over te
slaan blijven er meer pk’s onbenut en kan zo’n
grondbewerkingsmachine breder worden,
bedacht Horsch. De ganzenvoeten van de
Focus CS cultivator liften de grond om de 75
cm op. Kunstmest uit de voorraadtank wordt
achter de tanden geïnjecteerd. Een GPS-systeem
moet precies onthouden waar er gereden is.
De man op de zaaimachine kan de sporen via
GPS weer volgen.
De Lemken Solitair 9 is een direct zaaicombinatie van 6 meter breed en met een voorraadtankinhoud van 3.200 liter. De zaaibalk is niet
vast gemonteerd. Daardoor kan deze eenvoudig
worden vervangen door een maïszaaimachine.
>

veranderen, dat zou te gevaarlijk zijn, maar de
eigenaar kan de bestuurder wel de gewenste
instellingen doorgeven. De machine uitrusten
met de hardware voor het Telematics-systeem
kost ongeveer 3.000 euro. Daar komen natuurlijk nog kosten voor de gsm-verbinding, ongeveer
40 tot 50 euro per machine, bij. Ondertussen
zijn al 15 machines van de techniek voorzien.

Rabe heeft de Combi-Digger woeler met zijn acht scharen voorzien van de

machine de meeste bodemsoorten maar ook de meeste trekkers met een

eigen Field-Bird schijveneg. Deze combinatie trekt dus niet alleen de diepere

powerboost wel aan kan. Lemken stelt op de beurs de Gigant 12 voor. En

lagen los, hij zorgt ook meteen voor een zaaibed. De machine is 3 of 4 meter

gigantisch is de stoppelbewerker met 14 meter werkbreedte ook. Eigenlijk is

breed en heeft tot tien schijven, die in het raam vrij zijn te verschuiven.

het een werktuigendrager met tandemas. De stoppelbewerker klapt in drie

Howard, onderdeel van Kongskilde, heeft twee nieuwe frezen. De Rotavator

delen op. Achterop de werktuigendrager klappen twee cultivatoren naar

700X is er een van. Hij is uitgerust met steunwielen voor de diepteregeling

binnen. De cultivatoren aan beide zijden worden omhoog en naar voren

en vleugels aan beide kanten van de machine, die stabiliteit moeten geven.

gevouwen. De totale machine is dan nog drie meter breed en vier meter hoog.

De hydraulisch opklapbare 6 meter brede 800X heeft een trekker van onge-

Voordeel is dat niet alle gewicht achter de machine ligt en er genoeg druk

gemaakt. De Field-Operator 300 heeft een moder-

veer 235 kW (320 pk) nodig. Een nieuwe aandrijving zorgt ervoor dat de

blijft op de dissel.

ne lay-out, kleurenscherm en kost 1.800 euro.

• Stukken overslaan
Horsch wil voortaan alleen nog de grond
bewerken waar de maïs werkelijk komt te

Rabe introduceert eenzelfde soort technologie,
maar dan voor hun zaaicombinaties.
De machinfabrikant doopte het Field Link.
De gegevens die de bestuurder van de trekker
op zijn terminal ziet kan hij als sms-bericht
doorgegeven aan de thuiscomputer op het
bedrijf. WTK heeft een nieuwe iso-busterminal

De Lemken Gigant 12, een stoppelbewerker met een werkbreedte van
maar liefst 14 meter.

De 6 meter brede Vibro Seeder van Kongskilde: achter de Vibro Till stoppelbewerker, voor de
NS 1900 pneumatische zaaimachine van Nordsten.
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De nieuwe iso-busterminal van WTK:
de Field Operator 300.
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Mindere tijden,
tijd voor meer efficiëntie
Mindere tijden zijn reden voor meer efficiëntie en capaciteit met onder andere zelfrijders,
menen fabrikanten. Zo verbeteren Grimme en Kleine hun zelfrijdende bietenrooiers ondanks
de onzekerheden op de suikermarkt. Amazone ziet brood in een eigen zelfrijdende spuit.

De Phoenix-spuiten van Rau hebben in de type-aanduiding de
letter B of C erbij gekregen. De B-serie staat voor een tankinhoud
van 3.000 of 4.000 liter; de C voor inhouden van 4.000 of 5.000 liter

De ‘5 in 1’ combinatie van Grimme.

De bietenrooier Maxtron 620 van Grimme
werd ondanks een krimpende markt goed verkocht en dus verder geoptimaliseerd. Zo krijgt
de rooier de nieuwe Vistacab II met meer
ruimte en een grote koelbox. De motor voldoet voortaan aan de Tier III eisen en heeft
met 360 kW (490 pk) iets meer vermogen.
Franz Kleine heeft zijn SF 20 bietenrooier,
twee fasen, rooischaren gegeven. Door het
opwippen van de biet valt de meeste grond
er al vanaf voordat deze op de invoer terecht
komt. Voorheen werd de grond teveel tegen
de biet aangedrukt waarna deze moeilijker
te reinigen was.
Voor de aardappelrooiers heeft Grimme vanuit de cabine verstelbare axiaalrollen gemaakt.
Door de as van de rollen op een draaibare
schijf te plaatsen, kunnen ze van elkaar af of
naar elkaar toe worden gedraaid. Hiermee is
de agressiviteit van de reiniging instelbaar.
Grimme heeft ook de GL30 T serie getrokken
aardappelpootmachine opgeknapt. De machine is leverbaar als 4-, 6- en 8-rijige pootmachine. De rijafstand is instelbaar tussen 75 en 90
cm en in de voorraadbak kan 3 ton aardappelen. Grimme introduceert ook de combinatie
20]

De Dyker van Grimme gaat erosie tussen de aardappelruggen
tegen.

‘5 in 1’ omdat deze vijf werkgangen combineert. Achtereenvolgens: het losmaken van
grond, rugopbouw, het exact afleggen van
kunstmest, poten van de knollen en het aanaarden. Als pootmachine wordt de GL34
gebruikt. Ook heeft Grimme een apparaat
gemaakt om erosie via afstromend water tussen de ruggen tegen te gaan dat doet denken
aan het steppenwiel van PPO. De Dyker van
Grimme maakt ook met schoepen gaten tussen de ruggen. De tweerijige rooier GT 170
heeft een nieuw raamwerk en aandrijfconstructie gekregen. Er is nu vanaf de cabine
een beter zicht op rooibek en mat. Met het
Terra-Control systeem kan de rooidiepte
vanuit de trekker ingesteld worden. Dit kan
zonder de druk te veranderen op de diabolorollen. Grimme zal ook een nieuwe eenrijige
bunkerrooier laten zien. De SE 75-55 heeft
een bunkerinhoud van 5,8 ton.

door Agrifac maken. De spuittechniek is van
de eigen UX-serie getrokken spuiten. De 139
kW/190 pk Tier III motor komt van Deutz en
de cabine van Claas. Er is keuze uit een 24 of
36 meter brede boom en de tank heeft een
inhoud van 4.000 liter. Hij kost ongeveer
250.000 euro. De UX-serie getrokken spuiten

Meststrooiers

Amazone’s eigen zelfrijder
Amazone zal op de beurs de nieuwe SF 4000
zelfrijder laten zien. Voorheen kocht het
bedrijf haar zelfrijders in bij Agrifac in Steenwijk. Nu laat Amazone alleen het frame nog
Landbouwmechanisatie • oktober 2005

krijgen de kleinere UX3200 erbij. Zoals de
aanduiding al doet vermoeden is de tankinhoud 3.200 liter. De eenvoudige boordcomputer geeft minder informatie en is dus
goedkoper. Een knikdissel is optie. Daarbij
zijn spuitbomen verkrijgbaar in Super-S uitvoering; het achter de spuit opklappen in
plaats van langszij.
De eveneens Duitse veldspuitfabrikant
Damman heeft een nieuwe terminal. Er is nu
een groter kleurenscherm en een makkelijkere bediening. Het geheel kan met een joystick
bediend worden.
Rau heeft haar 7-jarig project met de Cerberus
onkruidherkenende sensoren afgerond. Het
systeem is nu praktijkrijp. De camera’s herkennen de onkruiden nu goed via kleur en
bladvorm. Het kan op elke spuit gebouwd
worden maar kost nog wel zestig tot zeventigduizend euro. De Phoenix spuiten krijgen
voortaan de toevoegingen B of C. Beide uitvoeringen hebben een geveerde as en kunnen
geleverd worden met bomen tot 45 meter
breed. Ook een knikdissel is mogelijk. De ‘B’ is
te krijgen met een tankinhoud van 3.000 of
4.000 liter en de grotere ‘C’ met tanken van
4.000 of 5.000 liter inhoud.

De nieuwe spuitterminal van Damman.
Handig is de joystickbediening.

Meest in het oog springend aan de Axis-kunstmeststrooier van Rauch is het bedieningscomfort. Met een draai aan de instelring
wordt het punt bepaald waar de kunstmest op
de schijf terechtkomt. Hiermee wordt de
werkbreedte bepaald en de strooier aangepast
aan de kunstmestsoort. De hoek waarmee de
strooier aan de trekker hangt, of de stand van
de schoepen verstellen is dan onnodig.

De Axis-kunstmeststrooiers van Rauch hebben veel bedieningscomfort. Deze 40.1 heeft een werkbreedte van 36 meter.

Volgens de fabrikant kun je tot 20 km/h rijden
en toch 500 kg per minuut strooien met een
maximale werkbreedte van 36 meter. De
machine is er in de 30.1 en 40.1 uitvoering.
De 30.1 strooit hooguit 28 meter en kost 4.325
euro. De 40.1 haalt een breedte van 36 meter.
Beide strooiers zijn te voorzien van MMC.
Het goedkope, want mechanische systeem,
controleert, aan de hand van de torsie van
een metalen aandrijfas tijdens het strooien,
de doorstroming van kunstmest en past de
gift zonodig aan.

Kuhn haalt zijn ProTwin Slinger 8124 meststrooier met een inhoud van 9 kuub en twee
vijzels naar Europa. In Amerika bouwt Knight
de strooier. De linker vijzel brengt vaste mest,
kalk of zand naar de uitwerpopening links
vooraan de wagen. De iets hoger liggende
rechtervijzel brengt het materiaal juist
naar achteren. Zo wordt de linkervijzel
altijd voldoende gevoed. Gietijzeren klepels
verspreiden het product over het land. •

Variabel snijwerk voor snelle invoer
De oprolpersen van Welger met variabele kamer krijgen het ‘Easy load’ systeem voor de netbindingen.
De rollen kunnen door een paar simpele beugels zonder veel inspanning geplaatst worden. Welger komt
ook met twee nieuwe modellen oprolpersen met variabele kamer. De kleinste pers maakt pakken tussen
0,90 meter en 1,60 meter en de grootste maakt pakken tussen 1,10 meter en 2 meter. Het XtraCut-snijwerk kan in totaal 17 messen laten werken. Er is een groepenschakeling die een groep van 9 of 8 messen vanuit de cabine kan uit- en inschakelen. Is de eerste groep stomp geworden dan heb je de nieuwe
groep scherpe messen nog.
De perswikkelcombinaties van de Welger 235 Profi
is voorzien van sterkere kettingen en walslagers.
Het snijwerk beschikt over 25 messen.
De CX- en CR-maaidorser van New Holland worden
leverbaar met een variabel snijwerk van 6,10, 7,32 of
9,15 meter breed. Voor een kort gewas kan het snijwerk met een druk op de knop 50 cm ingetrokken
worden. Bij een lang gewas schuift het mes juist
50 cm naar voren. Het gewas valt zo altijd het best
op de invoerrotor. De haspel is hydraulisch aangedreven
en past zich variabel aan de rijsnelheid aan.
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Het Easy load netbindingssysteem
van Welger.
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