Vakbeurs
Wat, waar en wanneer?
AgroVak vindt van dinsdag 14 tot en

Dat gaat naar Den Bosch toe...

met vrijdag 17 december plaats in de Brabanth
allen
in Den Bosch. Op 40.000 m2 tonen dage
lijks van
10 tot 18 uur 250 exposanten hun mac
hines.

Er ging een fikse dialoog tussen fabrikanten, importeurs en dealers aan vooraf, maar over ruim een week vindt hij

De toegangsprijs bedraagt € 15 per

dan toch plaats. De tweede grote maar regionale landbouwvakbeurs van Nederland; AgroVak. Een landbouwma-

minimaal 20 personen betalen € 12

chinetentoonstelling voor het zuiden van Nederland. Met deze beurs in Den Bosch is de te dure LandbouwRAI

is de toegang gratis.

Tekst: Gertjan Zevenbergen, Jannes Hoenderken, Patrick Medema – Foto’s: Leveranciers

Meer informatie op www.agrovak.nl

O

Voor de Zirkon rotorkopeggen
heeft Lemken een nieuw schakelsysteem om de tanden snel van
slepend naar stekend te zetten.

as voor de Rotar en de Rotarplus waardoor
deze te combineren zijn met ieder aangedreven werktuig zoals frees en rotorkopeg.
Van Gemeren Mechanisatie presenteert de
Baselier Combifrees FKC. Dit is een aangepaste
normale Baselier rijenfrees die nu ook voorop
de trekker kan waardoor je het land gelijktijdig

kunt frezen met het aardappelpoten. Door een
speciale aanaardkap zit de frees korter op de
trekker waardoor hij gemakkelijker te heffen
is. De rol en wielen zijn snel te demonteren
door enkele pennen los te maken. Ook de aanaardkap is snel te monteren. Prijs van de standaard Combifrees FKC is 15.370 euro excl. BTW.

• Grondbewerking
Zo introduceert Van den Berg Farmstore een
roterende spitmachine, de Farmtec. Deze lijkt
op de Euro Extreme met aan elke arm een
klein ploegrister. Hiermee is volgens de leverancier een hogere werksnelheid mogelijk
met minder vermogen. De spitmachine is in
eigen beheer ontwikkeld en bestaat uit vier
modellen: model Horta met 1,6, 2,0 en 2,3 m
werkbreedte voor trekkers van 34-51 kW (2570 pk), model Agri in de werkbreedte 2,5 en
3,0 m voor trekkers van 37-110 kW (50-150 pk),
model Rotar in 3,0 en 4,0 m werkbreedte voor
trekkers van 74-220 kW (100-300 pk) en het
model Rotarplus van 3,0 m breed. Er is een
aangedreven eggerol maar ook een frees leverbaar en er is bovendien een doorgaande aftak22]

jaar

Tulip Industries Benelux lanceert de Tulip
Multidisc. Dit is een eenvoudige, maar zware
en robuuste schijveneg. De standaard schijfdiameter is 510 mm, maar andere diameters
zijn ook leverbaar. De Multidisc is in tegenstelling tot andere schijveneggen gepoedercoat.
De eg is verkrijgbaar in werkbreedten van
3 tot 6 m, vast en hydraulisch opvouwbaar.

• Zaaien, planten, poten

De Baselier Combifrees FKC voor het gelijktijdig frezen en aardappelpoten.

Nieuw bij Van den Berg Farmstore
is de Farmtec, een roterende spitmachine.

van

per

persoon. Voor kinderen jonger dan 12

voorgoed verleden tijd.

f AgroVak interessant wordt? Voor
de meeste akkerbouwers en loonwerkers wel. Want hoewel de beurs
geen echt grote primeurs kent – voor de nieuwe
trekkers en grote oogstmachines kiezen fabrikanten liever internatonale beurzen – geeft
het wel een zo goed als compleet overzicht
van wat er op dit moment te koop is. Niet
alleen de nieuwste trekkers, ook de meeste
nieuwe werktuigen en machines die in
voorgaande aflevering van Landbouwmechanisatie te zien waren, zijn nu in
het echt te bewonderen.

persoon.

Houders van een 65+-pas en groepen

De cultivators van USA Equipment worden geleverd door Evers Agro.
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Ook is er nu een Baselier speciale frontfrees.
Deze FF is compact. Hij heeft kleine rotor van
60 cm met 100 freeshaken. De machine is lichter dan een rijenfrees en weegt compleet met
aanaardkap en verkruimelrol 1.350 kg. De
freeskap is uitgevoerd met kunststof inlegplaten en rvs-deksels zodat de grond er minder aanplakt. De machine kost 13.982 euro.
Verder toont Van Gemeren een Baselier
overtopfrees. Deze werkt zowel stenen als
productresten onder zodat een teeltlaag
van voldoende omvang ontstaat.
Evers Agro introduceert de grote cultivators
van USA Equipment in Nederland. Deze zijn
er in werkbreedten van 4,5, 6 en 8 m. De cultivators hebben zware veertanden, tandafstand
van 25 cm met de tanden verdeeld over 6 rijen
en zijn hydraulisch opklapbaar. Speciaal is de
hydraulische demping, vering van de buizenrol en daaruit voortvloeiende instelmogelijkheden. Het systeem bestaat uit kleine
hydraulische cilinders die je vanuit de trekker
op druk kunt zetten, en een accumulator en
drukmeter. Zo worden oneffenheden beter
opgevangen en belasten de machine minder.
De werkdiepte kun je bepalen via de rollen,
eventueel in combinatie met de (transport)wielen. Ten behoeve van deze exacte bodemaanpassing zitten er tevens op de voorste
hoeken van de cultivator grote steunwielen.
De 6 m brede versie kost compleet 29.000
euro.

Lemken heeft een nieuw schakelsysteem op
de rotorkopeg Zirkon 10. Hierbij kun je in een
keer de tanden van slepend naar stekend zetten. Deze tijdsbesparing kan doordat de aandrijfkast van de kopeg niet meer direct een
rotoras aandrijft, maar er een extra verschuifbaar tandwiel is geplaatst tussen twee rotortandwielen. Na het losdraaien van drie
moeren van de aandrijfkast kun je eenvoudig
via een spindel de tandwielkast naar links of
naar rechts verschuiven waardoor het linker
of het rechter tandwiel wordt aangedreven.
Hierdoor verandert de draairichting van de
rotorkopeg en daarmee gaan de tanden
slepend of stekend werken.

Abemec introduceert de Fedele Duplex carrouselplantmachine waarmee één persoon twee
plantrijen tegelijk plant. Dit kan door een dubbele rij plantbekers per carrousel, 24 in totaal.
De rijafstand is traploos van 30 tot 50 cm te
verstellen via een draaispindel. Door meer elementen in verstek te monteren is de rijafstand
zelfs tot 17,5 cm. De Duplex is geschikt voor
ronde of vierkante conische trayplanten van
1,5 tot 4,5 cm. De plantafstand in de rij is
instelbaar van 9 tot 83 cm. De plantcapaciteit
ligt op 6.500 tot 7.000 per man per uur volgens
de leverancier. Het voordeel zit in de personeelskosten: op een 6-rijige machine zijn drie
personen nodig in plaats van zes. Een Duplex
met 1 element voor 2 rijen kost 6.196 euro en
met 3 elementen voor zes rijen 15.615 euro.
Naast een nieuwe Monosem maïszaaimachine
toont Van den Berg ook een nieuwe Alpego
opbouwzaaimachine die het zaad, bijvoorbeeld een groenbemester, breedwerpig via
een speciale ketsplaat aan de egalisatiebalk
verspreidt achter de kopeg. Richtprijs is
5.700 euro voor een drie meter werkbreedte
met 24 pijpen.

• Bemesten

Nieuwe robuuste schijveneg van
Tulip Industries: de Multidisc.
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Mechatrac toont de Bøgballe M2(W) plus met
diverse opties. Zo kun je de trechterinhoud
vergroten naar 3.000 l door een opzetrand van
450 liter. Ook leverbaar is de nieuw ontwikkelde 42 m strooischoepen met slijtvaste wolf[23

Abemec introduceert de Fedele
Duplex carrouselplantmachine
waarmee één persoon twee plantrijen tegelijk plant. Dit kan door
een dubbele rij plantbekers per
carrousel, 24 in totaal.

raamcoating, een zeef tegen grove kluiten en
een opstapje in de trechter. Voor de Calibrator
Uniq is er nieuwe software waarmee je o.a.
direct kunt omschakelen tussen verschillende
systemen kantstrooien.

Tulip Industries Benelux presenteert een
nieuw elektronisch regel- en controlesysteem
voor de dosering van de kunstmestafgifte,
de Centronic III. Deze is er in twee versies:
de Wizard en de Pro-Series. Samen met een
Centermatic weegbok kun je een constante
gift krijgen ongeacht de fysische eigenschappen van de kunstmest en invloeden van buitenaf. Elke afwijking wordt namelijk direct
gecorrigeerd. De Pro-Series is te koppelen aan
een DGPS-ontvanger. Het systeem is tevens
voorbereid op ISO-bus. Ook nieuw is de Tulip
Centerliner SX II kunstmeststrooier. Bij elke
aansluitende werkgang wordt het samengestelde strooibeeld van de vorige werkgang nog
eens overlapt. Zo wordt het totale strooibeeld
dus gevormd door een viervoudig samengesteld strooibeeld. Hiermee kun je de kunstmest nauwkeurig verspreiden. De
strooibreedte is in te stellen met wisseltandwielen. De voordelen hiervan zijn: optimale
aanpassing aan verschillende soorten kunstmest, exacte instelling van de werkbreedte,
eenvoudig verwisselbaar en een rijbreedte van
6 tot 52 m. Standaard is een geïntegreerde
weegbok.
Van den Brand komt met twee nieuwe modellen regenhaspels naar de beurs, de Optima
1045 en 1055. Vernieuwd is het elektronisch
of computergestuurd aandrijfsysteem met
geïntegreerde by-passregeling waardoor je
zowel lage als hoge giften kunt geven. De aandrijving heeft twee versnellingen, voor hoge
en lage snelheid, als je werkt met een sproeiboom. Standaard is een tandem onderstel,

hydraulische steunpoten, disselsteun, draaikrans en sproeiwagenlift. Leverbaar zijn slangen van 110, 120 en 125 mm diameter met
een lengte van 500 tot 650 m. Capaciteit is
van 40 tot 90 m3/uur en de werkbreedte is
van 72 tot 90 m. Prijs is vanaf 35.950 euro.

Het Robocrop besturingssysteem voor schoffels kost, inclusief
sideshift, ongeveer 12.000 euro.

• Oogst

Van den Berg Farmstore presenteert een nieuw ontwikkelde
machine, een 12-rijïge Monosem
maïszaaimachine met GPS-markeursysteem. Opvallend hieraan is
de compacte transportstand. In
opgeklapte transportstand is de
totale breedte 3,0 m en de hoogte
2,75 m.

• Gewasbescherming

De Alpego zaaimachine is standaard uitgerust met een groot stappenwiel en laadplatform met trap.
24]
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Bever Automatisering komt met de Robocrop
naar Den Bosch. Dit is een besturingssysteem
voor met name schoffelmachines waarmee je
precies kunt schoffelen met een hoge rijsnelheid en een minimale belasting voor de
chauffeur. Een videocamera scant het gewas
voor de schoffel op concentraties van groenpixels. Samen met de vooraf ingestelde rijenafstand, wordt deze informatie gebruikt om
de machine precies midden tussen de rijen
te zetten via een hydraulische sideshift. Het
grote beeldbereik zorgt voor een precieze
tracering van de rijen, zelfs bij een slechte
stand van het gewas.
Coenders Machinebouw introduceert een
zelfrijdende spuit met een bodemvrijheid van
160 cm. Door zadeltanks en een hydraulisch
geveerde vooras is de machine stabiel, zelfs
bij 40 km/h volgens Coenders. Deze HB 4120
hoogbouwspuit heeft rvs-valpijpen waardoor
de indringing van gewasbeschermingsmiddelen optimaal is en je met een gereduceerde
hoeveelheid middel kunt spuiten.

New Holland toont de BB grootpakpersen nu
in gele kleur met een verbetering, namelijk
een opraperstop. Wanneer je zeer hard pest in
grote zwaden kan de veiligheidsbout van het
vulvork breken. De opraperstop voorkomt dat
de voorperskamer verstopt doordat de opraper
onmiddellijk stil gelegd wordt wanneer de
vulvorkbreekbout breekt. Na vervanging van
de breekbout kun je gewoon weer verder
werken. Ook staat er de BB930 grootpakpers
die pakken maakt van 80 cm breed en 70 cm
hoog.
De grootpakpersen van Massey Ferguson
komen uit de Hesston-fabrieken van Agco in
het Amerikaanse Kansas. Om naast het grootste model ook een type te kunnen leveren die
wat ‘handzamere’ pakken maakt, introduceert MF nu de 186 met een pakkendoorsnee
van 70 x 120 cm. De lengte blijft variabel tot
2,50 m. De voorkamerpersen hebben standaard zes dubbele knopers, een magazijn voor
30 rollen touw, controle-unit via microprocessor en een pak-uitdrukker. De pers is geschikt

Nieuw bij de New Holland grootpakpersen is de opraperstop.

HB 4120 zelfrijdende spuit van Coenders Machinebouw.

voor hooi, stro en silage. Optie is een snijinrichting, meesturende tandemas en
blazers op de knopers.

• Inschuren, bewaren
Leijenaar uit Huizen heeft een gebruiksvriendelijk verbindingssysteem ontwikkeld om
transportbanden eindloos te maken. Zowel
voor reparatie als voor nieuwe transportbanden. Met het ‘Self-Lock’ verbindingssysteem
kun je met slechts een hamer en een drijver
een band in enkele minuten eindloos maken.
Thermobile Industries toont een mobiele koeler van Amerikaanse fabrikant Coolspace voor

diverse doeleinden zoals het tijdelijk koelen
van werkplaatsen, loodsen, bewaar- en opslagplaatsen. Anders dan de bekende mobiele
commerciële airconditioners, werkt dit nieuwe
systeem niet met schadelijke freongassen
maar maakt gebruik van water. En het werkt
op 220 V.

• Trekkers en toebehoren
Zoals al eerder geschreven is het nieuws op
trekkergebied al eerder geïntroduceerd elders
in het buitenland. Wel zijn enkele noviteiten
voor het eerst in Nederland zoals een New
Holland TVT met AgGPS AutoPilot waarmee

Ook Massey Ferguson heeft nu een grootpakpers die ‘handzame’ pakken van
70 x 120 cm, met een variabele lengte tot 2,50 m, maakt.
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Bij De Klok Banden kun je
een nieuwe Finse trekkerband zien, de Nokian TRI
2. Deze is voor het hele
jaar zowel voor in het veld
als op de weg volgens de
leverancier. De band mag
tot 65 km/h en door de
stevige structuur en het
rijrichtingsgebonden zelfreinigend blokprofiel
biedt de TRI 2 een hoge
slijtvastheid, rijcomfort en een goede grip
op elke ondergrond.

de trekker automatisch recht rijdt, net zoiets
als AutoTrac van John Deere en AutoGuide van
Agco. Verder zijn er detailverbeteringen zoals
een verbetering van de transmissie op de New
Holland TSA. Nieuw voor de Electro Command
transmissie is dat het Motor Vermogen Management nu ook beschikbaar is bij transport op
de weg voor ruim 10 pk meer vermogen en
Intellishift voor nog soepeler schakelen. Voor
de New Holland TM175 en TM190 is er een
Power Command EcoDrive 40K transmissie
beschikbaar voor hoge transportsnelheid bij
lager motortoerental. Ook is het HTS TM
wendakkermanagement uitgebreid met
elektrohydraulische regelventielencontrole
en een nieuw Auto-PTO regelsysteem waarmee
de aftakas uitschakelt als je de hefinrichting
heft.
Snel een trekker starten met startkabels en
een losse accu kan niet altijd meer. Elektronische schakelingen en managementsystemen
eisen een geavanceerde aanpak en controle.
De Hoeve Multipower lanceert hiervoor slim-

Nieuw model trekkerschaf van
AP Machinebouw.
26]

me Powerpacks onder de naam Powerslave.
Dit is verrijdbare 12-24 Volt accustarter met
twee Optima Red accu’s, acculader, display
elektronica, afstandsbediening, aansluiting
230 Volt AC met bijgeleverde kabel en aansluiting DC. Zo is er bij foutieve aansluiting van
de + aan – automatische weigering met signaal. De starthulp geeft nu maximaal 70
seconden starthulp. Mocht de motor na deze
70 seconden niet gestart zijn, dan controleert
de Powerpack eerst de eigen accu’s op spanning. Ook is er memoryknop. Via een kabel en
de memorytoets kun je een stroom sturen via
de ingang van de sigarettenaansteker.
Hierdoor zal bij wisseling van de accu het
geheugen van bijvoorbeeld radio en ander
elektronica niet verloren gaan. De 12 Volt
versie kost compleet 385 euro. Verder staan er
bij De Hoeve Multipower trekkeraggregaten
van aggregatenfabrikant Leroy Somer.
De Hoeve Banden toont nu een GS koppelsysteem AW-plus voor dubbellucht tot 220 kW
(300 pk) trekkervermogen. Het systeem kan
in alle posities aan het trekkerwiel worden
aangekoppeld.
Shell introduceert een nieuwe, synthetische
universele transmissieolie: Shell Donax TDS.
Volgens Shell is de olie dun-vloeibaar bij lage
temperaturen. Ook moet de olie een langere
levensduur van de transmissie en lagere
onderhoudskosten geven door nieuwe antislijtage-eigenschappen. De nieuwe wrijvingseigenschappen moeten zorgen voor soepel
schakelen en geruisloze werking van de remmen. De hoge weerstand tegen thermische
belasting en veroudering houden de transmissie inwendig schoon voor een lange storingsvrije werking.

• Klepelmaaiers
Van den Berg uit Bleskensgraaf introduceert
Alpego klepelmaaiers. Deze kunnen zowel in
front, achter als naast de trekker. De Trilat
TL30 heeft een speciaal schuif- en opklapsysteem waardoor bij obstakels je de klepelmaaier niet op hoef te tillen, maar simpelweg
omgeschoven zodat een doorgaande werking gegarandeerd is. Vertikaal omhoog
en horizontaal vlak bewegen.
Votex toont een nieuwe zwenkklepelmaaier met sideshift, de
Salix. Deze kan achter en naast
de trekker maaien, maar ook in
het talud. De constructie maakt
een zijdelingse verstelling mogelijk
van ruim 3,0 m. Door een uitgekiende geometrie verplaatst de maaibak zich
min of meer horizontaal. De maximale
verstekstand bedraagt 4,2 m. Omdat
het draaipunt van de klepelbak ver
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Voor de 1.250 kg wegende Salix is
een zware trekker nodig met één
dubbelwerkend en één enkelwerkend ventiel. De aandrijving van de
klepelmaaier is geheel mechanisch
via een powerband.

aan de zijkant zit, kan bij taludmaaien ca.
70 cm van de rand van het talud gereden
worden rijden met dus minder risico’s.
De Salix kost ongeveer 10.000 euro.

• Divers
Opticrop presenteert het nieuwe GeoCrop-programma. Dit is een geografische (GIS) module
binnen het CROP-managementsysteem.
Hiermee kun je je bedrijf, kavels en percelen
intekenen op de achtergrond van een meegeleverde topografische kaart. Doordat deze
gekoppeld zijn aan de in CROP vastgelegde
teeltregistratie, kun je vanuit de kaart voor elk
punt direct de bijbehorende perceelsinformatie opvragen inclusief de historie (gewasrotatie). Het programma biedt allerlei handige
functies voor het opmeten van afstanden en
oppervlakten, het uitzetten van percelen, en
het nauwkeurig intekenen van bijvoorbeeld
drains of plekken met probleemonkruiden.
Ook het inlezen van externe kaarten is mogelijk zoals bodemanalyse, strooikaarten of
opbrengstkaarten van de loonwerker.
AP Machinebouw uit Emmeloord toont een
nieuw model trekkerschaaf om zandpaden,
bermen, taluds, slootkanten vlak te maken.
Deze machine kun je vanuit de trekker op alle
mogelijke manieren hydraulisch verstellen.
De zwenkwielen (diepteregeling) zijn via spindelverstelling traploos instelbaar. Het slijtvaste Hardox mes is demontabel. Bladbreedte is
2,0, 2,5 en 3,0 m met een bladhoogte van 65
cm. Hydraulische verstelling is via 1 dubbelwerkend ventiel. De prijs van de 2,5 m versie
is compleet 11.000 euro. >

Meer precisie bij John Deere
Louis Nagel toont in Den Bosch onder andere AutoTrac, BoomTrac en Field Doc. Automatische systemen
om preciezer te rijden met minder overlap, minder verspilling van spuitmiddelen en automatische
registratie van de bewerkingen.
BoomTrac houdt de spuitboom automatisch
op de juiste hoogte boven het gewas. Twee
geluidssensoren op beide uiteinden geven
50 keer per seconden een signaal naar een
microprocessor. Deze vertaalt deze metingen in een hydraulisch commando waarmee de hoogte of de helling van de
spuitboom wordt gewijzigd. Ook kun je op
de kopakker de boom automatisch laten
heffen of BoomTrac automatisch uit laten
schakelen. Na het draaien op de kopakker
en het openen van de hoofdafsluiter, wordt
de boom automatisch weer op de vooraf
ingestelde spuitboomhoogte en parellel
boven het gewas ingesteld. Door de precieze
aansturing zijn bredere spuitbomen mogelijk en dat beperkt weer het aantal spuitsporen. Aansturen gaat via het GreenStar
display. De programma’s van GreenStar
bevatten nog meer geautomatiseerde systemen. Zo zijn alle data van spuitdoppen
opgeslagen, inclusief die van de Twin Fluid
doppen. In deze data is ook de optimale
hoogte boven het gewas vermeld. Bij BoomTrac brengt het systeem de spuitboom automatisch op die hoogte welke past bij de
geselecteerde spuitdop. Bij luchtvloeistofdoppen (Twin Fluid) kan de bestuurder niet

alleen kiezen voor de vier druppelgroottes,
maar ook voor gecertificeerde driftarme
afstellingen met 75%, 90% en zelfs 95% driftreductie.
Nog een omgang
Op grote en lange percelen is de behandelde
oppervlakte per omgang vaak vele hectares.
Door een simpele druk op een knop van het
GreenStar display krijgt de bestuurder te
zien of de hoeveelheid vloeistof nog toereikend is voor een omgang. Bij de laatste keer
water tanken kan hij ook laten berekenen,
hoeveel spuitvloeistof hij nog moet aanmaken. De druk van de vloeistofkolom op
een sensor onder in de tank bepaalt het
moment waarop de vulpomp afslaat.
Field Doc Sprayer
Vanaf 1 januari 2005 produceert u geen tarwe meer, maar voedingstoffen. En daarom
moet u alle bewerkingen en daarbij gebruikte hulpstoffen aan afnemers en controleurs
kunnen overleggen. In het GreenStar systeem zit ook het Field Doc documentatiesysteem dat alle feiten per bewerking
automatisch vastlegt. Op een kaart kunt
u dan zien op welke plaats in het perceel
Landbouwmechanisatie • december 2004

(met GPS) welke middelen in welke dosering
onder welke omstandigheden en hoe (spuitdruk, boomhoogte) gespoten zijn. Met een
diskette kunt u ’s avonds de feiten overbrengen naar het perceelsformulier in de databank op uw managementcomputer thuis.
Besparing
Wat levert AutoTrac, BoomTrac en Field Doc
op? In Duitsland is voor een bedrijf van 500
ha met alleen maaibare gewassen berekend
dat de besparingen aan arbeid, tijd, brandstof, zaaizaad en gewasbeschermingsmiddelen in totaal ongeveer € 16.000 per jaar zijn.
Daarmee is de investering in een jaar terugverdiend. Voor de bedrijven in ons land lijken deze berekeningen nauwelijks zinvol,
echter ook in Nederland zijn interessante
besparingen mogelijk op spuitmiddelen,
kunstmest en pootgoed door AutoTrac,
BoomTrac en Field Doc. Uiteraard is het
minimaliseren van niet en dubbel behandelen met AutoTrac zinvol. Het echte rendement zit in de gegevens die u gedurende het
seizoen hebt verzameld; niet voor de ‘buitenwacht’ maar voor het achterhalen van de
oorzaken van opbrengstverschillen, in
zowel kwantiteit als kwaliteit. •
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