Over de grens
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Prototype van de McCormick VTX met variabele transmissie.

Nieuw van Landini is de Legend 185 TDT met een turbomotor
van 135 kW (183,5 pk).

gemaakt bij Agritalia. Beide typen hebben een
viercilinder motor van 4.300 cm3, een transmissie voor 40 km/h en een maximale hefkracht van 2.900 kg. Het aftakasvermogen van
de RB 130 is 51,5 kW (70 pk) en dat van de RB
140: 56,6 kW (77 pk).

135 kW (183,5 pk), die aan de Stage II emissieeisen voldoet. Over versnellingen heeft deze
Legend niet te klagen: 108 vooruit en 36 achteruit. Het eigen gewicht van deze trekker is
7.000 kg.

Italiaanse schonen op Eima

[foto 3] Sinds de overname van Renault lanceerde Claas nu de eerste ‘eigen’ trekker, de
Nectis smalspoorserie. Opvallend is de eigentijdse vormgeving met een nogal agressieve
uitstraling. De Nectis vervangt de modellen in
de oranje kleur en loopt van 41 tot 74 kW (56
tot 101 pk). De serie is er in drie uitvoeringen
met variërende minimale totale breedtes, van
zeer smal (990 mm) tot een minimale breedte
van 1.567 mm bij het grootste type Nectis
267F. De drie supersmalle modellen in de VEserie hebben motoren met vermogens van 41
tot 48 kW, de VL-serie bestaat uit vijf modellen
met motoren van 41 tot 74 kW en de F-serie
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De Claas Nectis smalspoortrekker.

bestaat uit vier typen met vermogens van
50 kW (68 pk) tot ook 74 kW (101 pk).
Nieuw bij Claas is ook de RB serie, ook

[foto 4] Op de stand van Same Deutz-Fahr
(SDF-groep) werden twee nieuwe technologieën gelanceerd: Stop & Go en Overspeed.
Bij dit laatste systeem reduceert het managementsysteem automatisch het motortoerental. Dat levert een brandstofbesparing op van
6%, een vermindering van de geluidsproductie van 10% en een reductie van de vibraties
met 20%. In situaties waarbij het vermogen
niet meer toereikend is, is een druk op een
knop van het versnellingshendel voldoende
om gedurende korte tijd de motor extra
vermogen te laten leveren. >

In een jaar met alleen in Bologna een grote internationale landbouwtentoonstelling kon je hier veel nieuws
verwachten, en dat was ook zo. Met name de Italiaanse fabrikanten schitterden in hun thuisland voor ruim
111.000 bezoekers.
Tekst en foto’s: Jannes Hoenderken, Patrick Medema

[foto 1] Het meest opvallende nieuws bij de
trekkers was het prototype van de McCormick
VTX met variabele transmissie. Wat direct
opvalt, is de ruime cabine zonder de B-stijl in
de zijramen. Net als vele andere fabrikanten is
de continu variabele transmissie afkomstig
van ZF/Steyr. De transmissie heeft drie niveaus
met als maximumsnelheid 50 km/h. De zescilinder Common Rail motor krijgt een inhoud
van 6.700 cm3 en voldoet aan de toekomstig
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geldende emissie-eisen volgens Euro III.
Het vermogen binnen de serie varieert van
125 kW tot 147 kW (170 tot 200 pk). De vooras
heeft twee parallellogrammen; deze zorgen
voor onafhankelijke en verticale beweging
van de voorwielen.
[foto 2] Bij Landini bleef het nieuws beperkt
tot een uitbreiding van de Legend- en Powerfarm-serie. De Powerfarm 105 is nu het topLandbouwmechanisatie • december 2004

model met een viercilinder turbomotor van
72,5 kW (98,6 pk). Dit type is ook te koop als
Powerfarm 105 HC (High Clearence) met veel
vrije ruimte. Daarbij wordt de portaalachteras
over 90 graden gedraaid en op voor en achteras vier 13.6R38 banden gemonteerd. De grote
ruimte tussen achterband en spatbord maakt
het mogelijk de trekker terug te bouwen in
standaarduitvoering. Nieuw is ook de Legend
185 TDT met een zescilinder turbomotor van
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Same Dorado met Stop & Go voor het snel voor- en achteruit
schakelen met het rempedaal.

De Steyr 375 Kompakt is het zwaarste type uit de nieuwe
Kompaktlijn.
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Geoline-snelkoppelsysteem van
Tecomec.
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Het topmodel uit de nieuwe ME-serie van Kubota.

Bij de middelzware trekkers van de SDF-groep
uitgerust met de Power Shuttle transmissie,
geeft het Stop & Go systeem de mogelijkheid
om bij laden en lossen de rijrichting te veranderen door enkel het rempedaal in te drukken. Dat activeert het elektronische systeem,
wat de rijrichting omdraait. Als de bestuurder
het rempedaal loslaat, gaat de trekker weer
rijden. Bij de hele procedure wordt het
koppelingspedaal niet gebruikt.
Opvallende verschijningen waren de grote
Same Diamond 265 en de Lamborghini R 8
met een motorvermogen van 203 kW (277 pk).
Voor de beweegbare spatborden gebruikt de
fabriek een eenvoudig systeem met een trekveer.

Opvallende verschijning was de Multi 600 werktuigendrager
van Mazzotti.

75 pk). Alle modellen hebben standaard een
transmissie met 16 versnellingen vooruit en 16
achteruit. Door de forsere motorkap en cabine
heeft de Steyr meer body en meer uitstraling
dan zijn blauwe broer, de New Holland TNF.
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[foto 5] Steyr toonde met het type 375
Kompakt het zwaarste type uit de nieuwe
Kompaktlijn. De serie bestaat uit drie modellen
met driecilinder motoren van 2.900 cm3 en
motorvermogens van 43, 53 en 55 kW (59, 72,
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Schumacher heeft bij messenbalken de schuivende krachten
van het mes vervangen door rollen.
38]

Celli’s snelwisselsysteem voor
rotorkopegtanden.

[foto 6] Kubota presenteerde een aantal
nieuwe trekkers in de ME-serie, in zowel normale als smalle uitvoering. Het topmodel is de
ME 9000 met een viercilinder turbomotor die
59,7 kW (81 pk) levert aan de aftakas. De transmissie heet 18 versnellingen met een omkeerschakeling. De ME 8200 DTNQ is de nieuwe
smalspoortrekker met dezelfde motor zonder
tussenkoeling, die daardoor 74,1 kW (101 pk)
aan de aftakas levert. Deze trekker heeft een
transmissie met twaalf versnellingen vooruit
en achteruit.
[foto 7] Opvallend aanwezig was de Multi
600 werktuigendrager van Mazzotti. De
machine heeft een zeer hoog gelegen centrale
verbinding tussen voor- en achteras. Deze is
bovendien nog over een afstand van 1,20 m
uitschuifbaar om meer ruimte te maken voor
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de tussenaanbouw van werktuigen zoals
schoffels en zaaimachine. De chauffeur heeft
zo goed zicht op het werk. Aan de vooras zitten de voorwielen met hefarmen en aftakas.
Deze driepunt kan 1.000 kg tillen en heeft
een aftakasvermogen van 27 kW (20 pk). De
machine heeft een Perkins dieselmotor van
44 kW (60 pk). Er is ook een 63 kW (86 pk) en
96 kW (130 pk) versie mogelijk. Standaard is
achterwielaandrijving via Poclain wielmotoren. Rijsnelheid is maximaal 24 km/h, werksnelheid 12 km/h. Aan de achterkant zit ook
nog een eenvoudige driepuntshef (1.500 kg),
aftakas en hydraulische aansluitingen. Optie
is een cabine en vierwielaandrijving.
Leverancier in Duitsland is Kress. De Multi
weegt 2.400 kg en kost 30.000 euro zonder
cabine en vierwielaandrijving. Met cabine
en 4WD is de prijs 40.000 euro.

[foto 9] Het idee van Schumacher om bij
messenbalken de schuivende krachten van
het mes te vervangen door rollen, heeft veel
positieve respons opgeleverd. In een jaar zijn
bij 5.000 machines waaronder maaidorsers
en maaibalken de slijtdelen verwisseld voor
rollen, ca. 3 stuks per meter. De extra kosten
bedragen ongeveer 23 euro per meter.
[foto 10] Checchi en Magli presenteerden een
plantmachine met een ronde tafel met een rij
gaten. Een persoon zorgt voor het vullen van
de bekers. Onder de tafel zitten twee aanslagen,
die de bekers om en om openen en zo de potplantjes in de valpijp naar de plantmachine
transporteren. De rijenafstand kan variëren
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Ferrari Multipla Maxi tweerijige
plantmachine voor potplanten.

Een van de nieuwe XeoBib-banden
van Michelin.
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De Pietri zelfrijdende opraapmaaier
met afzuiginrichting.

tische rijaandrijving met twee niveaus en een
verzamelbak voor 400 kg.

een pen met een veerring geborgd. Het principe
is vergelijkbaar met een zuigerveer, waarbij in
de cilinderwand een ringvormige uitsparing
zit. Als je de pen inslaat, wijkt de veerring eerst
naar binnen om vervolgens zich vast te zetten
in de uitsparing in de cilinderwand. Met een
zware koevoetachtige sleutel kun je de pen
weer uit zijn ‘veiligheid’ trekken.

[foto 8] Celli lanceerde een nieuw snelwisselsysteem voor de tanden van een kopeg. Na het
plaatsen van een nieuwe tand wordt deze met
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van 60 tot 120 cm en de totale machine is uit te
breiden tot in totaal vier elementen voor acht
rijen. De plantafstand varieer van 14 tot 50 cm.
Ook Ferrari heeft met de Multipla Maxi zo’n
tweerijige plantmachine voor potplanten,
maar dan met een grote ronde tafel met twee
concentrische ringen. Onder de tafel zitten
twee aanslagen, die de bekers boven de valpijpen voor beide plantmachines openen.
De rijenafstand is te variëren van 70 tot 100 cm
In de rij is de plantafstand te variëren van
15 tot 57 cm. Ferrari ontwijkt met deze aanpassing het patent van Checchi en Magli.

[foto 13] Bij het wagentransport zien steeds
meer constructeurs heil in hydro-pneumatische vering. Volgens hun informatie geeft dit
veersysteem minder vibraties dan mechanische veersystemen (bladveren). Voorbeelden
daarvan waren te zien bij o.a. Walterscheid
en Pieri Rimorchi.
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Hydro-pneumatische vering van
Walterscheid.

[foto 11] Om een slang aan een kranenset te
koppelen heeft Tecomec het Geoline-snelkoppelsysteem ontwikkeld met een dubbele overcenter sluiting. Aan het inschuifbare deel zit
een ronde inkeping, die een volledige afdichting mogelijk maakt.
Agrotop lanceerde de AirMix OC dop in vijf
grootten, van 02 tot aan 05. Alle doppen zijn
te gebruiken bij drukken van 1 tot 6 bar. De
spuitbreedte is 2,3x de hoogte van de spuitdop. De spuitdop heeft een hoge driftreductie.
Teejet introduceerde de TTI dop, een Turbo
Teejet met luchtinjectie. Deze dop voldoet
volgens de verstrekte informatie aan de norm
van 95% driftreductie.
[foto 12] Om maaibare groenten zoveel mogelijk te ontdoen van insecten heeft De Pietri
zijn zelfrijdende opraapmaaier uitgerust met
een dubbel uitgevoerde afzuiginrichting. De
brede zuigmonden zitten voor de invoerhaspel, zijn in hoogte verstelbaar en zuigen het
overgrote deel van kevers, torren en andere
levend materiaal op. Al het opgezogen materiaal wordt in twee filterzakken verzameld en
afgevoerd. Het systeem zorgt ervoor dat reiniging van de groente in de volgende en veelal
natte fase minder intensief kan zijn. De FR 140
oogstmachine wordt aangedreven door een
104 kW (141 pk) motor; hij heeft een hydrostaLandbouwmechanisatie • december 2004

[foto 14] Michelin breidt het programma
XeoBib banden uit. Op de beurs in Bologna
presenteerde de fabriek de maat VF 710/60R38.
In de komende tijd wordt het programma uitgebreid tot in totaal vier maten voorbanden
van VF480/60R28 tot VF600/60R30 en vier
maten achterbanden van VF600/60R38 tot
VF710/60R42.
[foto 15] Om een teveel aan water vlot af te
voeren moeten de watergangen van klein tot
groot schoon zijn. Bij ingetrapte greppels en
sloten zijn de greppelfrezen aantrekkelijke
werktuigen.
Geheel nieuw is de hydraulisch aangedreven
greppelfrees van Cosmeco, de Hydro 50 voor
de aanbouw aan een hydraulische giek aan
een trekker. De frees is geschikt voor greppels
met een bodembreedte van 24 cm. •
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Nieuwe greppel van Cosmeco,
de Hydro 50.
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