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Blijf het weer een stap voor.

Met de nieuwste Harvest Tec applicatiesystemen blijft u het weer een stap voor en met Baler’s
Choice conserveringsmiddel voor hooi kunt u veilig persen bij vochtgehaltes tussen 15% en
30%.
Veilig kunnen persen bij hogere vochtgehaltes heeft veel voordelen:
●
Groener hooi heeft doorgaans een hogere voedingswaarde
●
Er kan eerder worden geperst vergeleken met onbehandeld veevoer
●
Eerder kunnen beginnen en later kunnen eindigen geeft u een langere dag en dus een
potentieel hogere productiviteit en winstmarge van uw balenpers
●
U kunt het meeste uit uw balenpers halen en het rendement op uw investering
maximaliseren
●
U kunt waarde aan uw balen toevoegen en een product van topkwaliteit produceren
Harvest Tec applicatoren worden gebruikt op balenpersen over de hele wereld. De zeer
nauwkeurige vochtsensoren in de perskamer zijn van centraal belang voor de nauwkeurigheid
van de applicatoren. Ze houden u volledig op de hoogte van het vochtgehalte van het gewas
en worden gebruikt door de processor van de applicator om onmiddellijk te reageren op
variaties in het vochtgehalte door de dosering aan te passen.

Schimmel in hooi en stro
De mycotoxinen in een stoffige of schimmelige baal kunnen een groot
probleem vormen voor de luchtwegen en ziektes veroorzaken.
●
In de mens is boerenlong ('farmer's lung') de meest voorkomende
ziekte in verband hiermee
●
In vee leiden de sporen tot aandoeningen van de luchtwegen,
prestatieverlies en potentieel tot abortus.
In proeven op de universiteit van Wisconsin werd hooi met een
vochtgehalte van 22% na 120 dagen getest. De schimmel in
onbehandelde balen nam aanzienlijk toe tot ongeveer 2.250.000
cfu/gram (kolonievormende eenheden), terwijl de schimmel in met
propionzuur behandelde balen op hetzelfde vrijwel te verwaarlozen
niveau bleef.
Schimmelniveaus in behandelde vs. onbehandelde balen
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Het persen van hooi en stro is zeer weersafhankelijk. Hooi dat vóór het persen te lang blijft
liggen verliest kwaliteit en opbrengst. Te vroeg persen bij vochtgehaltes boven 15% houdt het
risico in van hooibroei en spontane ontbranding. Zonder conserveringsmiddel ontstaan
schimmels die resulteren in stof en kwaliteitsverlies, met als gevolg meer kans op
ademhalingsproblemen bij vee en een lagere voedingswaarde van het voer.
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Harvest Tec applicatoren zijn ontwikkeld voor de hoge eisen die de moderne landbouw stelt
en verhogen de productiecapaciteit van de balenpers, en de hoogste kwaliteit hooi en stro
wordt verkregen door Baler’s Choice conserveringsmiddel te gebruiken.

120 dagen

Onbehandeld

Bron: University of Wisconsin

Aanvullende proeven werden uitgevoerd door een toonaangevend
testbedrijf voor landbouwmachines in Duitsland, dat schimmel- en
gistniveaus vergeleek in tarwestrobalen met een vochtgehalte van 21%
na een opslagperiode van twee maanden.
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Verhoog de productiecapaciteit van uw balenpers tot 30%.
Baler’s Choice conserveringsmiddel is niet-corrosief en heeft een pH of 6,0. Het
veroorzaakt dus geen corrosie van machineonderdelen. Bovendien is het product
veel veiliger voor de operator.

Alleen Baler’s Choice is goedgekeurd voor gebruik
met een Harvest Tec applicator. Het gebruik van
niet goedgekeurde producten kan corrosief zijn en
een schadelijk effect hebben op de levensduur van
de balenpers.

Baler’s Choice is 2—3 keer zo sterk als andere hooiconserveringsmiddelen op de
markt en is specifiek ontwikkeld voor veevoer en stro, in tegenstelling tot andere
producten die oorspronkelijk zijn ontwikkeld voor het conserveren van graan. Bij
een correcte dosering verzekert dit product een optimale baalkwaliteit en maximale
kosteneffectiviteit. Een zwakker product met een hogere dosering vermindert de
capaciteit van de applicator en van de balenpers.

Hoofdredenen waarom het gebruik van
substandaard producten meer kost:
●
Met Baler’s Choice kan de balenpers worden gebruikt op een
maximumvermogen
van 80 ton per uur, zelfs bij het hoogste vochtgehalte
●
Bij gebruik van minder sterke producten is de productiecapaciteit aanzienlijk
minder
●
De downtime neemt toe omdat de tank per dag vaker moet worden gevuld
●
Substandaard zuren en slecht gebufferde producten op zuurbasis corroderen
de balenpers, met als gevolg hogere kosten voor slijtageonderdelen zoals
lagers en nokken.

Het automatische systeem van Harvest Tec meet voortdurend het vochtgehalte en
past de juiste hoeveelheid Baler’s Choice toe, aangezien het vochtgehalte in een
zwad van 100 meter met zoveel als 5% kan fluctueren (onderzoek van
vochtgehalte in zwad door Tom McGuire, Cranfield University, VK).
Het gebruik van Baler’s Choice kan de dagelijkse productiecapaciteit gemiddeld
met 30% per dag verhogen, omdat eerder kan worden begonnen en later kan
worden geëindigd. Zelfs in een goed jaar is gemiddeld 20% van het hooi van
onvoldoende kwaliteit of bederft het als gevolg van schommelingen in het
vochtgehalte van het gewas. Het merendeel van het gewas kan droog zijn
(vochtgehalte beneden 16%) maar het is onvermijdelijk dat een deel dit
niet is en het is het vochtige gewas dat moet worden behandeld om
bederf en de vorming van hete plekken in de baal tegen te gaan.

Zwakkere zuren zijn vluchtig en verdampen bij contact met de lucht,
terwijl Baler’s Choice stabiel is, in de baal blijft en niet verdampt tijdens
de toepassing, noch ontsnapt uit de opgeslagen baal.
Dosering - Baler’s Choice versus concurrerend product
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12

Dosering (liter/ton)

10

Extra
bescherming
met Baler’s
Choice

Hogere
dosering =
lagere
productie

8

6

4

2

0

Extra bescherming met
Baler’s Choice

Hogere
dosering =
lagere
productie

8

6

4

2

16

17

18

19

20

21

22

23

Vochtgehalte (%)

Baler’s Choice

4

10

Dosering (liter/ton)

Baler’s Choice houdt uw balenpers in een goede conditie.
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Effect van Baler’s Choice bij 16% tot 22%

Baler’s Choice hoogwaardig
gebufferd conserveringsmiddel
met pH van 6 resulteert in balen
van topkwaliteit.

Onbehandeld
Behandeld met Baler’s Choice
Geperst hooi met vochtgehalte van 16% - 22% wordt voldoende warm
om verkleuring en verlies van verse geur te veroorzaken. Een lage
dosering Baler’s Choice voorkomt dit.

Effect van Baler’s Choice bij 23% tot 26%

Onbehandeld
Behandeld met Baler’s Choice
Onbehandeld geperst hooi met vochtgehalte van 23% - 26% bereikt in
opslag temperaturen tot 50˚C. Er ontstaat schimmel en de kwaliteit daalt
aanzienlijk. Na behandeling met Baler’s Choice blijft de baal koel en de
kleur blijft behouden.

Effect van Baler’s Choice bij vochtgehalte boven 27%

Onbehandeld
Behandeld met Baler’s Choice
De temperatuur van geperste balen met een vochtgehalte van 27% kan
tot boven de 60˚C stijgen. Het hooi wordt zwart en kan ontbranden als
geen behandeling plaatsvindt. Baler’s Choice blijft werkzaam bij een
vochtgehalte tot 30% indien het wordt toegepast met de juiste dosering.
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600 Serie voor grote vierkante balenpersen

600 Serie ISOBus-uitrusting voor modulaire balenpers.
Geschikt voor: grote vierkante balenpersen
Module 1 - Moisture Monitor vochtmeter (alleen voor grote vierkante balenpersen)
De 600 Serie Moisture Monitor is de hoeksteen van het Harvest Tec systeem. De Moisture Monitor is een
alleen-lezen-systeem met een directe verbinding via het Can-bussysteem van een compatibele balenpers.
Het gebruikt de stroomvoorziening van de balenpers.
Sterwielen in de perskamer achter de knoper penetreren de baal. De sterwielen verrichten metingen
negen keer per seconde en berekenen elke drie seconden het gemiddelde hiervan voor optimale
nauwkeurigheid.
Vochtigheidsgrenzen
●
Grote vierkante balenpersen: 8-72%
Kuhn grote vierkante balenpersen zijn af fabriek klaar voor Harvest Tec. Dit betekent dat de door u
gewenste componenten bij eerste levering of naderhand kunnen worden geïnstalleerd. Als u naderhand
extra Harvest Tec componenten wilt toevoegen, dan moet een hulpkit worden geïnstalleerd voor extra
vermogen om een upgrade van het Moisture Monitor systeem mogelijk te maken.
De Moisture Monitor kan worden
uitgebreid met een Bale Marker
markeersysteem om balen met een hoger
vochtgehalte snel te identificeren.
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600 Serie voor grote vierkante, ronde balenpersen en conventionele balenpersen

Module 2 - Moisture Pro (alle soorten balenpersen)
Moisture Pro is een ‘plug and play’ vochtmeetsysteem dat geschikt is voor alle soorten balenpersen en dat alle andere Harvest Tec
modules accepteert, in elke combinatie, afhankelijk van uw individuele eisen en zonder dat een hulpkit nodig is. Met Moisture Pro
zijn taakregisters volledig downloadbaar.
Vochtmetingen die tot op +/-1% nauwkeurig zijn worden genomen met behulp van sterwielen in de perskamer van grote vierkante en
conventionele balenpersen, of in het geval van ronde balenpersen in vochtsensorschijven aan beide zijden van de kamer die een
meting verrichten door de baal heen.
Vochtigheidsgrenzen
●
Grote vierkante balenpersen: 8-72%
●
Ronde balenpersen: 8-60%
●
Conventionele balenpersen: 8-32%
Bedieningsopties
Zowel de Moisture Monitor als het Moisture Pro 600 Serie systeem
kunnen worden bediend met een ISOBus compatibele terminal of
tractormonitor.
Een Bluetooth-connector wordt als alternatief standaard meegeleverd
om het applicatorsysteem in te stellen en te bedienen via een app op
een iPad*.
Op
●
●
●

het scherm kunt u essentiële informatie zien, zoals:
Werkelijk vochtgehalte van het gewas
Gemiddeld vochtgehalte van de vorige baal
Perssnelheid in ton per uur, gebaseerd op het gewicht en lengte
van een baal zoals ingesteld door de operator, of ingebouwde
balenperssystemen die compatibel zijn met het Harvest Tec
applicatorsysteem

Een taakregister met al deze informatie, plus een uniek nummer voor
elke baal en de persdatum, kan vervolgens worden gedownload.
*iPad niet inbegrepen
** Moisture Pro is in staat om alle Harvest Tec modules te bedienen
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600 Serie voor grote vierkante en conventionele balenpersen

Onmiddellijke identificatie.
Module 3 - Bale Marker markeersysteem. (alle merken vierkante balenpersen)
Wanneer het Bale Marker markeersysteem is verbonden met de Moisture Monitor (alleen grote vierkante
balenpersen) en met Moisture Pro systemen, dan biedt het een eenvoudige en kosteneffectieve methode
om balen met plekken die een hoog vochtgehalte hebben te markeren.
Nadat het alarmpunt door de operator is ingesteld spuit de Bale Marker een rode 'food grade' kleurstof
op de plakken met een vochtgehalte dat boven het alarmpunt ligt.
Door balen met een hoog vochtgehalte te markeren kan de operator alleen balen opslaan die binnen
de gewenste vochtigheidsgrens vallen. Alle gemarkeerde balen kunnen afzonderlijk worden
opgeslagen, aangezien deze van lagere kwaliteit zullen zijn en om te voorkomen dat ze de
omringende balen tijdens opslag niet beschadigen.
Als onbehandelde balen met een hoog vochtgehalte worden opgeslagen tezamen met balen die als
veilig worden beschouwd, zullen deze de balen met het gewenste vochtgehalte ook aantasten omdat
het vocht in de hele stapel wordt geëgaliseerd. De Bale Marker is een eenvoudige methode om
ongewenste, onbehandelde en vochtrijke balen uit de stapel te houden en helpt de operator om
maximaal rendement te halen uit veevoer en strobalen van goede kwaliteit.
Een hooibaal die werd gemarkeerd met het alarm ingesteld
op 27% - het middelste gedeelte is binnen de gewenste
vochtigheidsgrens, terwijl de eindplakken een vochtgehalte
boven 27% hebben
Strobaal die werd gemarkeerd met het
alarm ingesteld op 27%. De gebruiker
kan duidelijk zien dat de hele baal te nat
is om met de rest van het met Baler’s
Choice behandelde stro uit dit veld te
worden opgestapeld
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600 Serie voor grote vierkante, ronde balenpersen en conventionele balenpersen

Automatische toepassing van conserveringsmiddel.
Module 4 - Automatische applicator
Door upgraden van de Moisture Monitor of door de Moisture Pro uit te breiden met de applicatormodule kunt u automatisch
de juiste hoeveelheid Baler’s Choice conserveringsmiddel toepassen op balen met een hoger vochtgehalte. Het systeem
houdt het vochtgehalte van de balen bij en toont en registreert de hoeveelheid conserveringsmiddel die wordt toegepast en
de dosering voor elke individuele baal. Sensoren op de opraper detecteren de doorstroming van het gewas en pauzeren
en herstarten het systeem automatisch. De sensoren maken tevens deel uit van het tijdmanagementsysteem voor de balen.

Het gebruikt maximaal drie spuitmonden per pomp

Het Harvest Tec systeem heeft op vierkante balenpersen het gewicht en de lengte van de balen nodig en op ronde
balenpersen het gewicht en de tijd, om de perssnelheid te berekenen zodat het zich gedurende de dag kan aanpassen
aan de conditie van het gewas.
Het systeem wordt bestuurd door de ECU en bestaat uit een tank van 100, 200, 210, 400, 420 of 435 liter, die op de
balenpers is gemonteerd, een systeem met drie pompen, een spatscherm in de opraper en alle leidingen en draadbundels
die nodig zijn om het Baler’s Choice conserveringsmiddel te kunnen aanbrengen. Harvest Tec applicatoren zijn specifiek
ontworpen voor individuele balenpersmodellen en zijn daarom eenvoudig te monteren met minimale fabricage.

Vul- en aftappunt
De ECU is het hart van het
600 Serie systeem

Het automatische systeem gebruikt negen vochtmetingen per seconde, en snelheidssensoren om de dosering per seconde
af te stemmen op de perssnelheid en op de conditie van het hooi of stro. Dankzij deze nauwkeurigheid beschikt de
operator over precies de juiste hoeveelheid product die nodig is om het gewas in optimale conditie te houden zonder
Baler’s Choice te verspillen.
Wanneer applicatorsystemen worden geïnstalleerd op geïntegreerde balenpersen, gebruikt de applicator de boordsensoren
van de balenpers en past het de relevante gegevens automatisch aan voor een nauwkeurige
toepassing.

Gewasdetectie
Tank van 400, 420 of 435 liter met drie pompen voor
grote vierkante balenpersen

Wanneer de 600 Serie is gemonteerd op niet-geïntegreerde machines, gebruikt het systeem door de
operator gedefinieerde gewichten en lengtes en andere Harvest Tec sensoren.
Module 5 - GPS-opbrengstkaarten
GPS-opbrengstkaarten voor nauwkeurig gebruik van kunstmest en
traceerbaarheid (vereist software voor opbrengstkaarten).
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300 Serie automatische applicatoren voor ronde en conventionele balenpersen

300 Serie automatisch
modulair systeem.
Geschikt voor: ronde en conventionele balenpersen
300 Serie Moisture Monitor vochtmeter
De Harvest Tec 300 Serie Moisture Monitor is ideaal voor operators van ronde en
conventionele balenpersen die een ongecompliceerde nauwkeurige vochtmeter willen.
De vochtsensoren zijn tot op 1% nauwkeurig en verrichten metingen negen keer per
seconde en berekenen elke drie seconden het gemiddelde hiervan.
Vochtigheidsgrenzen
●
Ronde balenpersen: 8-60%.
●
Conventionele balenpersen: 8-32%
iPad-besturing
De 300 Serie biedt een eersteklas specificatie voor gebruiksgemak en eenvoud. Het
product wordt standaard geleverd met een Bluetooth-ontvanger om het systeem te
besturen vanaf een iPad of iPad Mini (niet inbegrepen).

Tanks van 100-220 liter zijn
leverbaar, afhankelijk van het
model van de balenpers
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300 Serie automatische applicatoren voor ronde en conventionele balenpersen

300 Serie automatische applicator
Zoals alle automatische applicatoren is de 300 Serie afhankelijk van zeer nauwkeurige sterwielen bij
conventionele balenpersen, of op sensorschijven aan beide zijden van de perskamer bij ronde balenpersen.

Onmiddellijke reactie
De 300 Serie automatische applicator beschikt over een verbeterde stromingsmeter die werkt via een
omlooppomp die zorgt voor een constante druk op een pulserende solenoïdeklep. De applicator is geschikt voor
een groot aantal doseringssnelheden en heeft een verbeterde reactie op schommelingen in het vochtgehalte en
een onmiddellijke aan-/uitschakeling. Dit heeft als extra voordeel dat het product gemakkelijk te bedienen en te
onderhouden is.
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Elektronische handbediende high output applicator voor grote vierkante en ronde balenpersen

Elektronische
handbediende high output
applicator.
Geschikt voor: grote vierkante en ronde balenpersen
De ideale oplossing voor het aanbrengen van additieven en inoculants
De elektronische handbediende applicator met hoge capaciteit is de ideale
oplossing voor gebruikers van vierkante en ronde balenpersen met een hoge
capaciteit die een robuust, goed gebouwd applicatorsysteem nodig hebben voor
het aanbrengen van additieven en inoculants op silage en droog kuilvoer.
In tegenstelling tot de automatische systemen is deze applicator ontworpen voor
een vaste dosering. Deze wordt door de operator op het bedieningspaneel in de
cabine ingesteld door de druk waaronder het product wordt toegepast te
veranderen. Op deze wijze kan de dosering worden verhoogd of verlaagd.
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Elektronische handbediende high output applicator voor grote vierkante en ronde balenpersen

De handbediende high output applicator is
ideaal geschikt voor het toepassen van silageadditieven en inoculants bij het gebruik van
balenpersen met een hoge capaciteit.

De X-Hi Manual applicator is een systeem met hoge doorstroming dat is ontworpen
voor de productiviteitseisen van moderne balenpersen tijdens de productie van
silage en droog kuilvoer. Het is ontworpen voor en vaste dosering die wordt
ingesteld door de operator.
Voor nog meer flexibiliteit zal het in de toekomst ook mogelijk zijn om het elektronisch
handbediend systeem te upgraden naar de volledige 600 Serie specificatie voor
grote vierkante balenpersen en de 300 Serie specificatie voor ronde balenpersen.
Uitbreiding met een 600 of 300 Serie Moisture Monitor systeem geeft nauwkeurige
vochtmetingen, zodat de operator producten met een optimale dosering kan
aanbrengen. Een vochtmeting kan ook worden verkregen via een handheld
vochtmeter.

Het systeem kan worden uitgebreid
met gewassensoren die de applicator
automatisch pauzeren als geen gewas
over de opraper komt.
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Elektronische handbediende applicator voor conventionele balenpersen

Elektronische handbediende
applicator.
Geschikt voor: conventionele balenpersen
De Harvest Tec elektronische handbediende applicator is leverbaar voor conventionele balenpersen
van alle merken en modellen.
Het systeem gebruikt een variabele pomp die vanuit de cabine wordt bediend. De operator gebruikt
de bedieningshandleiding om de perssnelheid van de balenpers in ton per uur te bepalen.
De operator kan vervolgens op basis van de hoogste meetwaarden van de vochtmeter tips en de druk
selecteren voor het aanbrengen van Baler’s Choice conserveringsmiddel. De applicator vereist een
kleinere initiële kapitaalinvestering, maar gebruikt gemiddeld 25% meer conserveringsmiddel omdat
hooi en stro moeten worden behandeld voor de hoogste vochtmeetwaarden, in tegenstelling tot het
automatische precisiesysteem dat de schommelingen in het vochtgehalte gedurende het de hele
bewerking registreert.

De regelkast voor de handbediende applicator
heeft een aan-/uitschakelaar en een draaiknop
om de pompopbrengst te regelen.
Het systeem kan als optie worden uitgebreid met
gewassensoren die de applicator pauzeren
wanneer geen gewas de balenpers binnenkomt.

Optionele vochtindicator
De FX2000 zorgt voor vochtmetingen voor het
handbediende systeem. Wanneer deze unit is aangesloten
op een stroombron van 12 volt geeft de unit een
doorlopende meting van de kamer. Wanneer de operator
een steekproef van een zwad of baal wil uitvoeren, kan de
unit worden gebruikt als een handheld optie.
De FX2000 geeft een richtlijn voor kleine vierkante
balenpersen wanneer hij dicht bij de plunjer aan de snijkant
van de baal wordt aangebracht om het vochtgehalte van de
steel die in aanraking is met het kussen te detecteren. Bij
ronde balenpersen wordt het kussen op 15-25 mm van de
onderste rol aangebracht, wat een meting genereert als
gevolg van de wrijving van de baal tegen het kussen.
De F2000 handheld sensor is leverbaar voor het verrichten
van steekproeven op balen. Dit kan nuttig zijn voor het
testen bij levering van wagens vol hooi en stro.
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In de landen van de Europese Unie voldoen onze machines aan de EU-machinerichtlijn. In landen buiten de E.U., zijn onze machines in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften gesteld
door het desbetreffende land. Om speci eke machineonderdelen beter te kunnen laten zien, zijn in de afbeeldingen op onze folders, bepaalde beschermingsdelen weggelaten. Deze delen
moeten volgens de voorschriften in de montage- en gebruiksaanwijzing gemonteerd worden. Alle machines worden volgens de in het desbetreffende land geldende voorschriften van de vereiste
veiligheidsvoorzieningen voorzien. Wij behouden ons het recht voor om veranderingen ter verbetering van de machines door te voeren. De in deze folder afgebeelde machines en toebehoren
kunnen door minimaal een patent en/of als gedeponeerd model beschermd zijn. Geregistreerd(e) merk(en) in een of meerdere landen.
iPad® is een geregistreerd handelsmerk van Apple Inc.
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