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Firma Stand Naam Machine Beschrijving Nr*

CNH Industrial 22.01 New Holland 
T6.180 Methane 
Power

Eerste tractor volledig aangedreven door methaan 1

Agronova 16.01 Güttler 
GreenMaster 
Direct

Nieuwe gepatenteerde zaaitand waardoor 
graslandvernieuwing over een langere periode 
mogelijk is in het voorjaar.

2

Joskin S.A. 08.04 Joskin 
PendiTwist/
PendiSlide 
START

Eerste drijfmestinjector met een werkbreedte van 12 
meter dat kan bevestigd worden op een drijfmestton 
zonder hefinrichting of vooruitrusting voor een 
hefsysteem (bevestiging op de steunbalken aan de 
achterkant van de drijfmestton) 

3

Maschinenfabrik 
Bernard Krone Gmbh 
& Co. KG

20.02 Krone EC F 400 
CV Fold

Eerste opvouwbare frontmaaier met een werkbreedte 
van 4 m

4

Joskin Distritech 09.04 Strautmann 
Magnon 470

Opraapwagen met flexibele kunststofopraaptanden 5

Packo Agri 28.06 Kuhn VB 7190 
I-Dense

Ronde balenpers met automatische afstelling van de 
persdichtheid in functie van het drogestofgehalte van 
het gewas 

6

Pöttinger Belgium 
SRL

17.04 Pöttinger 
Jumbo 8000

Opraapwagen met een theoretische snijlengte van 25 
mm en met een slimme voorwand 

7

Joskin Distritech 09.04 Evrard R-Activ Spuitvloeistofleidingen beheerd door lucht voor 
een grotere reactiviteit en een verlaging van het 
restvloeistof 

8

Ludo Pauwels BVBA 17.06 Fliegl STR 610 Wiedeg met hydraulische centrale afstelling van de 
hoek van de tanden, verbinding met het onderstel 
door middel van duplex-veren 

9

Maschinenfabrik 
Bernard Krone Gmbh 
& Co. KG

20.02 Krone GX 
ExactUnload

Universele transportwagen met automatisch 
beheersysteem voor het uniform leegdraaien van de 
wagen over een op voorhand afgestelde afstand 

10

Joskin S.A. 08.04 Joskin Wago X Transportwagen die zowel kan gebruikt worden om 
balen als om machines te vervoeren 

11

Emily 25.03 Emily Star'Clean Veeg- en opvang machine zonder verbinding met 
innoverend systeem om de filter automatisch te 
reinigen als de opvangbak geledigd wordt 

12

MAN Truck & Bus S.A. 80.01 MAN OptiView Systeem met digitale spiegels met verschillende 
ingebouwde functies om de zichtbaarheid te 
verhogen, dode hoeken tegen te gaan en op deze 
manier de alghele veiligheid te verhogen

13

* Nr van de plaats in het machinepark van de Mecanic Show


