VT06 13 agrovak 2p

20-11-2006

07:29

Pagina 40

Beursnieuws
Wat de oplettende lezer al weet maar nu kan zien

AgroVak Holland 2006…
met z’n allen naar Den Bosch toe

Eye-cathers die u al uit Veehouderij Techniek kent zijn de bemestingshaspel van Veenhuis en het Triomatic voersysteem van Trioliet.
De bemestingshaspel werkt als een sleepslangsysteem waarvan de
slang niet wordt gesleept. De mest die de slang aanvoert wordt op
de heenweg afgerold en terug weer opgerold. De Triomatic voerrobot van Troiliet kan op voorraad gezette kuilblokken met een
door de stal zwevende mengbak voeren (zie ook pag 36). Ook laat MF
de 6400 en 7400 serie trekkers zien met nieuwe neus. De grote
trekkers hebben Sisudiesel motoren van 121 kW (165 pk) tot 169 kW
(230 pk) en de Dyna 6 transmissie. Ook McCormick belooft uit te
pakken op de Agrovak met haar nieuwe XTX trekkers van 156 tot
175 pk met nieuwe neus. Nog interessanter is de TTH verreiker
van McCormick met hefinrichting en omkeerinrichting. Dat zorgt
ervoor dat je met de machine niet alleen voermengwagens kunt
laden maar ook trekkerwerk kunt verrichten.

De landbouwvakbeurs van het zuiden, AgroVak Holland 2006, heeft tal van leuke noviteiten die nog niet eerder op
de beursvloer zijn geweest. Hier vast een voorproefje.
Tekst: Frits Huiden – Foto’s: Leveranciers

it jaar vindt voor de tweede keer in de
Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch
AgroVak plaats. En ook nu belooft het
weer een interessante beurs te worden.
Natuurlijk, veel nieuws op het gebied van de
melkveehouderij was al tijdens EuroTier te
zien. Maar lang niet iedere melkveehouder
zal de reis naar het Duitse Hannover hebben
gewaagd. Een tripje naar Noord-Brabant biedt
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Wie, wat, waar?
De Agrovak Holland 2006 wordt gehouden in
de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch. Op de
autosnelwegen A2 en A59 geven ANWB borden
de route naar het complex al aan. Wie met
openbaar vervoer komt vindt de Brabanthallen
op loopafstand van het NS station ’s-Hertogenbosch Centraal. Van dinsdag 12 tot en met
vrijdag 15 december exposeren er zo’n 250 deelnemers met hun noviteiten op ruim 42.500 vierkante meter beursvloer. De tweejaarlijkse beurs
wordt georganiseerd door Amsterdam Rai en
Expo Management. Dagelijks is de beurs open
van 10.00 uur ’s ochtends tot 18.00 uur ’s avonds.
De toegangsprijs bedraagt 17 euro per persoon
en is op vertoon van een relatiekaart gratis.
Kinderen onder de 12 jaar mogen onder
begeleiding gratis naar binnen.
Voor meer informatie
kunt u kijken op
www.agrovak.nl
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dan uitkomst. Daar wordt immers het volledige overzicht voorgeschoteld. Al het nieuws
dat Veehouderij Techniek het afgelopen jaar
bracht, is vanaf 12 december vier dagen lang
in levende lijve te zien.
• Kuhn pakt uit
Kuhn pakt uit op de beurs met twee nieuwe
maaiers, een schudder en een cirkelhark. De
FC 283 GII maaier volgt de FC 283 maaier op.
De GII serie kan verder pendelen onder de
middenophanging en heeft standaard een
verdeelset voor het gras. De GMD 4010 maaier
heeft een werkbreedte van 3,95 meter, de Liftcontrol hydraulische bodemdruk instelling
en middenophanging. De obstakelbeveiliging
is gecombineerd met de bodemdruk instelling. Voor het uitheffen op de kopakker is er
een aparte cilinder die tijdens transport ook
voor de demping zorgt. Als broertje van de
onlangs geïntroduceerde 17 meter brede
schudder van Kuhn is er nu de 13 meter brede
GF 13002 schudder. De twaalf rotoren klappen zich in op een transportonderstel tot een

‘pakketje’ van 2,45 meter breed, 2,60 meter
hoog en 6 meter lang. Breed in het veld en
klein in de schuur dus. De schudder bestaat
uit twee keer zes roteren die pendelend zijn
opgehangen ten opzichte van het transportframe. De GA 8020 hark met zijafleg werkt
7,80 meter breed en heeft een eigen hydraulische aandrijving. De twee rotoren hebben elk
dertien tandarmen met gebogen tanden en
rijden op een vierwielig onderstel.
• Zelfrijdertje met laadarm
De Kersten Farmboy van Kruse uit Ootmarsum
is een zelfrijdend werktuigendragertje met
een hefarm waar vele machientjes aan passen.
Voorop de driewieler kan namelijk een veegmachine, voervijzel, zaagselstrooier, grondbak, mestvork met klem of een cirkelmaaier
worden gekoppeld. Met zijn 9,5 kW (13 pk)
Robin motor en hydraulische achterwielaandrijving is de snelheid traploos te variëren.
De hefkracht is 150 kg en de hefhoogte 2
meter.

• Kalverhut met luik
De Calf-Tel 1.2 kalverhut van Agriprom uit
Nieuw Leusden heeft een oplossing tegen het
soms lastig instrooien van een kalveriglo.
Vooral wanneer het kalf in de ingang staat is
het lastig om stro in de hoeken van de iglo te
krijgen. Daarom heeft de kalveriglo een luikje
bovenop tussen achterwand en dak waardoor
je eenvoudig stro naar binnen kunt gooien.
Bovendien dient het luikt als ventilatieopening, bedacht Agriprom. Er is ook een rek in
te hangen waaruit via de opening gevoerd
kan worden. De Calf-Tel 1.2 heeft een vloeroppervlak van 1,7 vierkante meter en een
gewicht van 23 kg.
• JOZ gaat met tijd mee
JOZ speelt met haar roosterschuiven in op de
laatste trends. Zand in de boxen heeft bijvoorbeeld veel aandacht van veehouders. Daar

hoort volgens JOZ de Combi zandschuif bij.
Daarvan kan het rubber snel verwisseld worden. Zand schuurt immers waardoor het rubber snel slijt. Met de trekker zaagselstrooien
vanaf de roosters en tegelijk een roosterschuif
hebben, is voortaan ook geen probleem. De
overrijdbare Combi schuif kan inklappen
zodat de wielen van de trekker er langs rollen.
De zelfrijdende mestrobot van JOZ heeft
voortaan een rvs-kap.
• Klepelmaaiers; handig voor randjes
Zowel Agrimaster, Kuhn als McConnel laten
klepelmaaiers zien. Handig om bermgras van
akkerranden te versnipperen of braakland te
maaien. Kuhn heeft de Sprintlonger 1680 RP
met een werkbreedte van 1,60 meter en een
Side-Shift van 90 cm. De rotor die als een zijmaaier in de driepunt naast de trekker hangt,
kan werken onder een hoek van 90 graden. De

Agrimaster RV klepelmaaier van Dabekausen
uit Echt zit in de driepunt recht achter de
trekker of in de fronthef. De Agrimaster is
leverbaar in werkbreedtes van 2,30 tot 3,20
meter. Een dubbel getande strip moet voor
extra versnippering zorgen. Een ketting voorkomt het wegslaan van maaisel. Dabekausen
levert ook het merk McConnel. De AG50 is een
armmaaier voor trekkers met een gewicht
vanaf 2.700 kg en een vermogen van 36,75 kW
(50 pk). De maaier heeft een reikwijdte van
5 meter en een rotor van 1,20 meter breed.
Met de arm is dus makkelijk over een omheining of sloot heen te maaien. Voor transport
draait de arm achter de trekker. Aandrijving
gaat via de aftakas, de bediening met bowdenkabels en de machine kost 7.850 euro.•

Monteurswedstrijd
Tijdens AgroVak wordt in de Meijerhal een
monteurswedstrijd gehouden. De vijf handigste techniektalenten van Nederland strijden
om goud in het wedstrijdvak Landbouwmechanisatie.
Het gelijknamige zusterblad van Veehouderij
Techniek, Landbouwmechanisatie, stelt
de prijzen ter beschikking. De monteurswedstrijd is dagelijks te volgen en bestaat
uit individuele en teamopdrachten op het
gebied van motoren, transmissie, elektronische hefinrichting en hydrauliek.
Kersten Farmboy van Kruse
Veehouderij Techniek • november 2006
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