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Elektrisch voeren, minder emissie
HENDRIK BEGEMAN

Lezers van Nieuwe Oogst en/of leden van
LTO kunnen een gratis toegangsbadge
voor de internationale vakbeurs Sima in
Parijs aanvragen. Op www.nieuweoogst.
nl/sima staat een link naar deze gratis
toegangsbadge. De link is geldig tijdens
de hele beursperiode. De Sima vindt plaats
van 24 tot en met 28 februari 2019 in het
beurscomplex Paris-Nord Villepinte in
Parijs. Tijdens de vakbeurs worden zo’n
1.770 exposanten en 230.000 bezoekers
verwacht. Kijk voor meer beursinformatie
op www.simaonline.com. Voor vragen: Promosalons Nederland, (020) 4620020.

Oktober goede maand
voor verkoop trekkers

Tijdens het laden is de voermengwagen al druk aan het mengen. De batterijen bevinden zich voor de kuip op de dissel.
aan een contactdoos van 380 volt
geladen en de voermengwagen kan
met een afstandsbediening vanaf de
verreiker worden bediend.
Het initiatief voor deze wagen
ligt bij Reesink Agri. In samenwerking met de zusterbedrijven Reesink
Industries en Motrac Industries is
het idee ontstaan en uitgewerkt. Dit

Ton Groot Roessink demonstreert de afstandsbediening. Foto’s: Hendrik Begeman

alles in nauw contact met Kuhn, de
fabrikant van de voermengwagen,
waarvan Reesink importeur is.
Het idee is om in navolging van
de elektrisch aangedreven auto’s de
CO2-uitstoot te minimaliseren. De
landbouw wordt er regelmatig mee
geconfronteerd dat deze te veel CO2
uitstoot. Uit verschillende onderzoeken blijkt echter dat de landbouw maar voor 5 procent verantwoordelijk is voor de CO2-uitstoot.
De grootste vervuilers zijn de
bebouwde omgeving (32 procent),
industrie (31 procent), het verkeer
(21 procent) en overig (11 procent).
‘CO2-reductie moet in de genen zitten, om er in de landbouw mee
bezig te zijn’, zegt directeur Pieter
Koeman van Reesink.
Deze gedachte is ook de drijfveer van dit project. In overleg met
Kuhn hebben ze een 24 kuubs voermengwagen genomen en daarbij
de gebruikelijke aftakasaandrijving

vervangen door een elektrische aandrijving. Hiervoor is op de wagen
een batterijpakket geplaatst van 390
volt en een capaciteit van 39 kilowattuur.
DUURSTE ONDERDEEL
De batterijen zijn opgebouwd
uit standaard elementen en zijn
het duurste onderdeel van dit project. Maar elektrisch aangedreven
machines zijn een trend en daarvan
uitgaande mag worden aangenomen dat de prijs daalt als het aantal
toepassingen stijgt.
Reesink verwacht dat de levensduur circa tien jaar zal zijn. Voor
het gebruik adviseert hij de batterij
steeds tussen de 40 en 80 procent
geladen te houden. Bijladen is beter
voor de batterij dan de stroom tot
0 procent op te gebruiken. Reesink
Agri wil komend jaar nog vijf van
deze wagens van een elektrische
aandrijving voorzien en inzetten.

CNH investeert in precisielandbouw
HAN REINDSEN

CNH Industrial richt zich met het
nieuwe bedrijf Agxtend volledig
op hulpmiddelen voor precisielandbouw. Het pakket dat Agxtend
gaat aanbieden, bestaat uit vijf
producten.
De producten van Agxtend zijn
afkomstig van de samenwerkingsverbanden die CHN met andere
fabrikanten heeft gesloten. CHN
is het moederbedrijf van de merken New Holland, Case IS en Steyr.
Onder de vlag van AgXtend gaat
CNH producten verkopen in de
‘aftermarket’, buiten de drie trekkermerken om. Zo zijn de producten
van AgXtend ook voor concurrenten
en andere klanten verkrijgbaar.
Het assortiment van Agxtend
bestaat uit precisielandbouwtechnologieën voor landbouwmachines
die de productiviteit en efficiëntie
kunnen verbeteren en tegelijkertijd
duurzaamheidswinst kunnen opleveren. De dealerbedrijven kunnen
de producten van Agxtend vanaf het
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Reesink Agri presenteerde vorige
week de Kuhn MoRe, een elektrisch
aangedreven voermengwagen.
Inmiddels is er een paar maanden
ervaring mee opgedaan. De brandstofbesparing van de trekker en
CO2-reductie zijn grote voordelen.
Reesink Agri demonstreert de
werking van de de voermengwagen
in de praktijk op het melkveebedrijf
van maatschap Groot Roessink in
Baak. ‘De ambitie van dit gezinsbedrijf ligt op het verder optimaliseren, het creëren van een energieneutrale bedrijfsvoering en het
toepassen van de circulaire economie’, zegt Ton Groot Roessink.
Zo heeft het bedrijf een vergister
waarmee elektriciteit en warmte uit
mest wordt geproduceerd. Het kan
een uitkomst zijn om met een elektrisch aangedreven voermengwagen
te werken, omdat er nog elektriciteit
over is.
Als grootste voordeel noemt
Roessink de brandstofbesparing
van de trekker en de CO2-reductie.
De 24 kuubs voermengwagen wordt
gevuld met een verreiker. Als er
geen trekker beschikbaar is, wordt
de voermengwagen achter de verreiker gekoppeld. Dat kan omdat er
geen aftakas nodig is.
De batterij wordt op het bedrijf
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eerste kwartaal van 2019 verkopen.
De nieuwe CropXplorer heeft
twee optische sensoren die met een
hoge nauwkeurigheid zowel de biomassa als de stikstofbehoefte van
gewassen kunnen vastleggen. Bij de
plaatsspecifieke bemesting is rekening te houden met de opbrengstpotentiekaarten.
De SoilXplorer is de bodemsensor waarmee klanten hun bodem
kunnen verkennen en ontdekken.
De sensor meet op vier verschillende diepten en tot een diepte van

1,15 meter. De metingen geven informatie over de heterogeniteit van de
bodem.
De NIR-sensor is op verschillende machines te monteren, zoals
veldhakselaars, maaidorsers, balenpersen en mengmesttanks. Bij oogstmachines geeft deze informatie over
de opbrengst en bestanddelen. Met
een NIR-sensor is drijfmest nauwkeuriger toe te dienen.
De nieuwe onderneming levert
daarnaast de elektrische onkruidbestrijder Xpower Weed Control. Wie-

De systemen integreren met de de trekkermerken van CHN.
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den met elektriciteit is een efficiënte, effectieve en milieuvriendelijke
methode, omdat het in staat is om
de volledige plant tot aan de wortels
te vernietigen zonder de inzet van
chemicaliën.
SLIMME WEERTOEPASSING
De FarmXtend-app is een slimme weertoepassing die werkt met
een complete set aangesloten sensoren voor onder andere temperatuur en vochtigheid van bodem en
gewas. De app stelt boeren in staat
om weergegevens te monitoren en
het kan helpen het optimale spuittijdstip te bepalen.
Deze producten van Agxtend
hebben de potentie om de duurzaamheid te verbeteren, door de
vermindering van het brandstofverbruik en het gericht gebruiken en
uiteindelijk verminderen van zowel
kunstmest als gewasbeschermingsproducties. Volgens CNH zijn de
systemen qua bediening en werking
volledig te integreren in de software
van Case IH, Steyr en New Holland.

In de eerste tien maanden van dit jaar zijn
2.256 trekkers verkocht, precies 60 meer
dan in dezelfde periode van vorig jaar. Dat
komt vooral door de goede maand oktober,
met 318 verkochte trekkers. In de afgelopen jaren kwam het aantal verkochte
trekkers in oktober niet boven de 284 stuks
van 2015 uit blijkt uit cijfers van Fedecom.
Op grond van de mededingingswetgeving
mag Fedecom pas na twaalf maanden de
verkochte aantallen trekkers per merk
vrijgegeven. Uit die cijfers blijkt dat John
Deere met 552 stuks in de eerste tien
maanden van 2017 de meeste trekkers
heeft verkocht, gevolgd door New Holland
(377) en Fendt (309).

Precies bemesten met
Veenhuis Euroject Twin

Met de inzet van Veenhuis Euroject Twin en
het gebruik van taakkaarten is bemesten op
maat mogelijk. Met de Euroject Twin wordt
niet alleen op de juiste plaats bemest, maar
ook exact in de juiste hoeveelheid. Op de
bemester kan Veenhuis een automatische
sectieschakeling door middel van RTK-gps
leveren. Met een schijfafstand van 18,75
centimeter in combinatie met sectieafsluiting is de Euroject Twin-bemester ook voor
rijenbemesting in te zetten. Bij rijenbemesting neemt het gewas de meststoffen beter
op, is er minder verlies van nutriënten in
het milieu en is de opbrengst hoger.

Vredestein Traxion Optimall
gaat naar huis met goud

Vredestein heeft met de Traxion Optimall
een gouden medaille gekregen in de categorie ‘Driven Innovation’, bij de Innovation
Awards van Lamma 2019. De beurs vindt
op 8 en 9 januari plaats in Birmingham. De
Traxion Optimall heeft een VF-technologie
waardoor het contactoppervlak bij gelijke
druk tot 15 procent groter is dan die van
andere VF-banden en 25 procent groter
dan die van IF-banden die op dit moment
op de markt zijn. Door deze eigenschappen wordt de tractie verbeterd en het
brandstofverbruik verminderd, terwijl de
bodemverdichting afneemt. De Traxion
Optimall is geschikt voor bandendrukwisselsystemen.

Mais schoffelen en gras
zaaien in één werkgang

Zinger Mechanisatie combineert een Ziboschoffelbalk met een Zibo-pneumatische
zaaimachine om in één werkgang aan de
eis van een vanggewas bij de teelt van
mais tegemoet te komen. De constructie
en het gewicht van het frame sluiten aan
op het gebruik in de maisteelt, waardoor
weinig vermogen nodig is en derhalve met
een lichte trekker kan worden gewerkt. De
pneumatische zaaimachine zorgt voor een
gelijkmatige afgifte, waarbij het gras via
een ketsplaat en trilsleeptanden achter de
schoffels gelijkmatig tussen de maisrijen
wordt gezaaid. De machine is leverbaar in
een zes- en achtrijige uitvoering.

