Over de grens
aandrijving is een maximum snelheid van
40 km/h mogelijk. De gestuurde vooras en de
achteras zijn beide geveerd en hydraulisch
geremd. Vierwielbesturing is optie. Alle instellingen zijn als de wagen produktierijp is vanuit een scherm te maken. Waarschijnlijk
komen de wagens die leverbaar zijn met
14, 17 en 20 kuub inhoud vanaf september
volgend jaar op de markt. De 17 kuubs versie
zal dan 136.500 euro kosten.
Trioliet heeft ook samen met fabrikant
Zuidberg een powershiftbak ontwikkeld voor
voermengwagens. Wanneer je met een lichte
trekker voert kun je de 8.990 euro kostende
bak in de aandrijflijn van de wagen plaatsen.
Hij schakelt dan bij een ingesteld aftakastoerental een van zijn drie trappen. Dit spaart
de aftakaskoppeling bij het opstarten.
Schuitemaker timmert al jaren aan de weg
met haar Feedo doseerwagen. Wanneer diverse voersoorten in lagen worden geladen is het
een goedkoop alternatief voor een mengwagen,
stelt de fabrikant. Schuitemaker voegde met
de Feedo 100 een extra model toe van 20 kuub
en bouwde voorop een doseerbak voor het toevoegen van twee soorten droogvoer. De Amigo

Holaras ‘Bison Wisent’
blokkenwagenserie is met de 40 S vergroot
naar 7 kuub. Holaras uit Raalte liet op de
beurs haar eerste voerdoseerwagen zien die
van boven geladen moet worden. De 12 kuubs
Bison Wisent FB12 is bijzonder omdat de
achterzijde een deur heeft. Daardoor kunnen
balen er van de achterkant worden ingezet
zodat ze niet zover vallen. Daarbij kan de
wagen dienen voor transport van bijvoorbeeld
snoeiafval of mest. Met de tweeledige bodemketting is de lading er immers eenvoudig uit
te draaien. De Wisent heeft drie doseerwalsen

en gaat 17.975 euro kosten. De steunpoot
is hydraulisch en optioneel is er een weeginrichting met drie weegstaven.
Ook de buitenlandse bedrijven zaten niet stil.
Wat te denken van de Strautmann Verti Mix
Double K tweevijzelige menger met een grote
en een kleine vijzel. Het voorste deel van de
bak is breder dan het achterste. Voordeel is
dat de machine compacter blijft. De wielen
kunnen immers dichter bij elkaar staan.
Fabrikant Himel breidt zijn SFZ serie zelfrijdende voermengwagen serie uit met de
10 kuubs SFZ 10. De wagen heeft twee horizontale vijzels, is 7,30 meter lang en 2,55
meter hoog. Achterop is er een opening in
de bak met een ruif, waar zonder te klimmen
handmatig mineralen kunnen worden toegevoegd.
Storti, ten slotte, kwam met de TV 2 14 naar
Hannover. Deze Italiaanse verticale voermengwagen is nu ook leverbaar zonder losband,
zonder versnellingsbak en zonder eigen
hydraulisch systeem. De prijs van de meest
eenvoudig uitgevoerde versie zou daardoor
15 procent lager moeten zijn dan tot nu toe
het geval was.
>

Nog meer laders met een hefinrichting

Trioliet ‘Triotrac’

Neerlandsch trots
schittert in Duitsland
Schudders, harken, voermengwagens. Agritechnica in Hannover is het mekka van de landbouwmechanisatie.

Elk zichzelf respecterende trekkerbouwer heeft al een verreiker
in het programma. De Argo merken McCormick en Landini echter nog niet. Met de nieuwe TTH
is dat verandert. En hoe! Laverda,
ook onderdeel van Argo, ontwikkelde hem zelf. De verreiker
beschikt zelfs over een omkeerinrichting. De stoel en het stuur
kunnen in de cabine omdraaien
zodat de chauffeur als het ware
door het achterraam kijkt. De
TTH is namelijk ook uitgevoerd
met een hef die 4.500 kg tilt

zodat er dan prima zicht is wanneer er bijvoorbeeld een frontmaaier in die hef hangt. Ook is
er een aftakas en vier hydrauliekaansluitingen. De viercilinder
SisuDiesel levert 110 kW(150 pk)
en de in drie delen uitschuifbare
arm kan 3.500 kg maximaal
9 meter de lucht in tillen. Ander
opvallend detail is dat de verreiker 50 kilometer per uur
rijdt waar de concurrentie veelal
op 40 kilometer per uur blijft
steken. De McCormick beschikt
verder over een elektrisch

Fabrikanten, veehouders en machinefreaks liepen tussen 6 tot 12 november de benen uit het lijf om al het nieuws
op de landbouwbeurs te kunnen aanschouwen.
Tekst en foto’s: Frits Huiden, Gertjan Zevenbergen

eerlandsch Trots. Tijdens de Agritechnica in Hannover was het overduidelijk aanwezig. Vooral bij de
voerwagens spraken Nederlandse fabrikanten
een aardig woordje mee. Schuitemaker,
Holaras en zelfs Veenhuis toonden nieuwe
voerdoseerwagens. Maar de grootste eye-catcher
had Trioliet in huis met haar zelfrijdende
Triotrac mengwagen. Bijzonder is het laad-
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systeem waar het bedrijf uit Oldenzaal voor
kiest. Geen frees, maar een snijmes met een
transportwals die stroken van 32 centimeter
van de kuil pakt. De kuil valt op twee lange
opvoerbanden die het met een snelheid van
2 meter per seconde in de mengbak met
verticale vijzels gooien. Wanneer het ingestelde gewicht is bereikt, stopt de machine met
laden, de kilo’s voer die dan al op de opvoerVeehouderij Techniek • november 2005

band liggen meegerekend. Boven de transportband hangt de cabine. Deze is verplaatsbaar. Voor transport schuift hij naar beneden
voor een beter zicht en tijdens het uitkuilen
schuift hij naar boven om ruimte te maken.
Als krachtbron dient een zescilinder 110 kW
(150 pk) John Deere motor. Direct achter de
motor zit een de doseerband voor links of
rechts lossen. Via de traploos hydrostatische

McCormick ‘verreiker’

Intrac ‘verreiker’’

gestuurde cvt met drie snelheidsbereiken. Hij is net als de Landini
variant in april te koop.
Ook de Italiaanse Dieci rust een
verreiker met een hefinrichting
uit. De driepunt achterop de
Helios 30.6 heft 2.000 kg.
Trekkerbouwer Claas heeft zijn
leverancier van verreikers ingeruild. Kwamen de oude Targo’s
voorheen van Caterpillar, nu is
het Duitse Kramer hofleverancier
geworden van de nieuwe Scorpions. De machines komen in
4 modellen Scorpion 6030, 6040,
7030 en 7040 op de markt. De hefhoogte varieert van 6,1 tot 7,1
meter, de hefcapaciteit loopt van
3 tot 4,1 ton en het vermogen uit
de Deutz-motoren verschilt van
75 kW (99 pk) tot 100 kW (140 pk).
Via de Varipower hydrostaat rijdt
de machine traploos van 0 tot 40
km/h. Alle functies waaronder de
keuze voor de rijrichting en de
vooras differentieel zitten in de
joystick die ook de arm bedient.
Het Duitse Intrac vindt de markt
van vierwielers verzadigd en
bouwt daarom hun wendbare
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Claas ‘verreiker’
driewieler genaamd 3-Power met
een 37 kW (50 pk) Perkins motor.
Hoewel het nog om een prototype gaat verklapt de fabrikant
wel dat ook zij plannen hebben
om er een frontaftakas en hefarmen aan te bouwen. Niet achter het ene achterwiel maar
tussen de voorwielen. In plaats
van de overbemeten veiligheidsbeugel komt er waarschijnlijk
nog een cabine op. De driewieler
weegt 3.000 kg en tilt 1.500 kg.
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Voederwinning: alles kan

Schudders

De Agritechnica was de plaats om vele nieuwe hooibouwwerktuigen voor te stellen. Alles kan.
Van groot tot klein, van eenvoudig tot ingewikkeld.

Ziegler ‘getrokken maaier’
Vicon ‘beschermkap’

Waarom hebben ze dat niet eerder bedacht?
Een vraag die je jezelf ook stelt als je nieuwe
Flexprotect beschermkap van Vicon ziet. De
nieuwe CM269 en CM271 achtermaaiers en
hun evenknieën die in de fronthef hangen
zijn voorzien van kunststof beschermkap in
plaats van een van metaal. Rij je dus met deze
trommelmaaiers tegen een afrasterpaal, dan
geeft de kap mee en komt weer in de oude
positie terug.
Om de bodem goed te volgen bouwt Pöttinger
AlphaControl. Een nieuwe bok voor de frontmaaier, die in de breedte 16 graden op en
neer kan pendelen. Daarnaast volgt hij ook
in de rijrichting de bodem doordat een stang
in het midden de machine heft of naar
beneden duwt al naar gelang het perceel
van niveau verschilt.
Fella levert nu standaard op hun SM311
Trans en SM401 Trans schijvenmaaier een
kantmaaiinrichting. Die zorgt ervoor dat de
maaier niet haaks op de rijrichting zijn werk

Camme ‘hark’

JF-Stoll ‘vlindermaaier’

doet maar onder een hoek van 65 graden.
Daardoor loopt het steunwiel, dat ook als
transportwiel dienst doet, niet naast de maaier,

Claas Volto ‘extra wielstel’

Kuhn ‘GF-schudder’
24]

maar er achter. Zo kun je dus de kant van een
perceel maaien, zonder dat het steunwiel in
de slootkant terecht komt. De maaier kost in
zijn breedste uitvoering en met kneuzer
21.300 euro.
Ook Ziegler heeft een getrokken schijvenmaaier in het programma: de Carrier. In het
grote frame hangt een 3,05 meter brede
maaier met of zonder kneuzer. De machines
hebben een middendissel, zodat je zowel
links als rechts kunt maaien en in bochten
weinig problemen hebt met strookjes gras
die blijven staan.
Wie meer capaciteit wil kan bij JF-Stoll
terecht. Het bedrijf bouwt een getrokken
kneuzerloze vlindermaaier, waarmee je in
combinatie met een frontmaaier, 11,55 meter
gras in een keer op zwad legt. De achterste
GXT12000 maaier bestaat uit twee naar elkaar
toe scharnierende schijvenmaaiers met kneuzer op een getrokken frame. Deze maaikar is
onderdeel van een triplemaaiercombinatie,
die in totaal 60.000 euro kost. Je hebt een
trekker nodig van ongeveer 147 kW (200 pk)
om het geheel aan te drijven.
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De Volto 1320 T is het nieuwe topmodel onder
de schudders van Claas. De werkbreedte is
hiermee vergroot van 10,5 naar 13 meter met
10 in plaats van 8 elementen. De 2.260 kg
wegende Claas heeft 7 armen per rotor.
Hij heeft een eigen transportonderstel voor
snelheden tot 40 km/h. Opvallend zijn de
twee steunwielen aan een geveerd pendelasje
onder de trekboom. Hierdoor blijft de schudder stabieler bij glooiingen.
Kuhn is overduidelijk de leverancier van de
grootste schudder. Het Franse merk toonde de
GF17002, een schudder met een werkbreedte
van 17,80 meter. De drie ton zware machine
werd dit jaar in Nederland getest maar serieproductie start pas in 2007. De schudder
heeft 16 rotoren met een diameter van 1,50
meter. Om de machine op te klappen heb je
twee dubbelwerkende ventielen nodig. Een
die de buitenste eenheden opklapt en het
wielstel naar beneden drukt, terwijl de
tweede de hele machine langs het frame laat
vouwen. Het transportwielstel voor de rotoren
draagt de schudder ook tijdens het werk.

Harken
De Lely Hibiscus Master 1525 had als protoype
maar een wiel achteraan het frame van de
machine. Dat maakte de hark weliswaar smal
maar lastig om aan te koppelen. Daarom zijn
er nu gewoon twee wielen aan gemonteerd.
Nog steeds is de zijaflegger die ook twee
zwaden kan maken en een werkbreedte heeft
van 6,70 tot 7,40 meter, niet breed in transportstand; 2,40 meter. De rotoren zijn met
3,60 meter en 12 tandarmen wel groot. De
machine kost 19.950 euro en weegt 2.920 kg.
Met een trekker van 37 kW (50 pk) zou je hem
aan moeten kunnen drijven.
Na merken als Claas, Kuhn en Fella toont
ook Ziegler, voorheen Niemeyer, een vierelementshark met een werkbreedte van 12,50
meter en een capaciteit van 10 tot 12 ha per
uur. Om met de Twin 1250-VSK op de weg te
mogen rijden hoef je geen armen af te nemen
en heeft de machine een transporthoogte van
3,75 meter. In die transportstand worden de
voorste armen namelijk naar achteren
‘geknikt’. Voor de aandrijving is een trekker
met 60 kW (80 pk) motorvermogen nodig.
De machine kost 43.000 euro.
Kuhn kwam met de Merger 900 naar Hannover.
Het bedrijf gebruikt een idee dat al eerder
door een Nederlandse loonwerker werd toegepast. Een 9 meter brede hark bestaat uit
drie oprapers met daarachter een transportband gemonteerd. De bandhark kan het gras
links, rechts maar ook in het midden neer
leggen. In dat laatste geval gaat de middelste

Fella ‘schuinstelling maaier’

Kuhn Merger

opraper omhoog en draaien de beide transportbanden tegen elkaar in. De machine
moet een schoner perceel achterlaten dan een
gangbare hark. Een prijs is nog onbekend en
het is ook nog niet zeker of de machine daadwerkelijk in productie wordt genomen.
Wel in productie is de bijzondere hark van
het Spaanse Camme met de Basket V8000.
Aan twee armen zitten hydraulisch aangedreven tandhaspels die lijken op die van
een maaidorser. Met 120 tanden per haspel

gooien ze het gras voor zich uit en naar het
midden van de machine. Voor de haspels zit
een vijzel die deze beweging moet versterken
bij dikke zwaden. Achterop de hark is een
transportonderstel met hefinrichting. Daarin
kan een enkele cirkelhark worden gehangen
om het gras netjes op zwad te leggen. Maar
het is ook mogelijk om bijvoorbeeld een pers
of opraapwagen te koppelen. De V 8000 werkt
7 tot 8 meter breed.•

En wat nog meer opviel…
Het Nederlandse Evers
ziet wel wat in het
beluchten van grasland. De machines van
Evers zijn leverbaar in
een 3, 6 en 9 meter
versie. Ze worden
allemaal getrokken,
al kan de kleinste ook
in de hef hangen. Een
hydraulisch te bedienen wielstel draagt
de hele machine op
Evers ‘graslandbeluchter’
de weg. Messen met
een lengte van 15 cm drukken in de zode. De hoek waaronder ze dat doen is verstelbaar.
Meest opvallend is de hef achterop de machine waarin je een weidesleep of onkruideg kunt
hangen. Evers’ beluchter kost in de 6 meter versie 10.950 euro. Met een driepunt hef die
1.500 kg tilt komt daar nog 1.485 euro bij.
Met een moderne mobiele telefoon kun je meer dan alleen maar bellen. Internetten en filmpjes afspelen bijvoorbeeld. En dat is handig vonden de constructeurs van Elho. Het bedrijf
zette onder de naam HandyGuide een aantal korte instructievideo’s op internet zodat
gebruikers van de machines van het bedrijf
bij kleine problemen de gratis video’s
meteen kunnen raadplegen. Stap voor stap
wordt het probleem aan de hand van
beelden van de besturingsmonitor opgelost.
Je kunt de filmpjes ook thuis op het
geheugenkaartje van de telefoon zetten.
Dat bespaart de torenhoge kosten van
het mobiel internetten.
Elho ‘mobiele telefonie’
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