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New Holland licht toe waarom biomethaan zo'n belang rijke rol speelt in de 
toekomstvisie voor duurzame landbouw  
 

• New Holland trekt groot publiek tijdens Expo Milano 2015 met toekomstvisie voor duurzame 

landbouw 

• De Methaan tractor van New Holland en de rol die biomethaan speelt in duurzame landbouw 

• De toewijding van New Holland voor "gezond, veilig en voedzaam voedsel voor iedereen": de 

Charter of Milan, de nalatenschap van Expo 2015  

 

New Holland kent een lange geschiedenis van onderzoek naar en bevordering van de rol van 

landbouwmechanisatie in een duurzame toekomst voor de landbouw, door middel van 

precisielandbouw, apparatuur voor conservatielandbouw, training in duurzame 

landbouwpraktijken en alternatieve energiebronnen. Dit jaar deelt het merk zijn 

duurzaamheidsboodschap met een nieuw publiek op Expo Milano 2015, boekt voortgang met de 

ontwikkeling van een prototype van de Methaan tractor en geeft vorm aan zijn toewijding om een 

grotere bijdrage te leveren aan de voeding van de groeiende wereldbevolking.  

 

"Via onze Clean Energy Leader-strategie zijn we sinds 2006 actief bezig onze visie van 

duurzame landbouw te propageren”, aldus Carlo Lambro, Brand President New Holland 

Agriculture. “Dankzij onze aanwezigheid op Expo Milano 2015 kunnen we deze activiteiten naar 

nieuwe hoogten brengen, want de Expo is het perfecte platform om een uitzonderlijk breed 

publiek te bereiken met onze visie van hoe we een bijdrage kunnen leveren aan een toekomst 

waarin de productie van hoogwaardig voedsel, schone energie en winstgevendheid allemaal deel 

uitmaken van een effectieve cyclus, zoals ook blijkt uit ons energieonafhankelijke 

landbouwconcept.” 

 

New Holland trekt groot publiek met toekomstvisie voo r duurzame landbouw  

 

De visie die New Holland voor de landbouw heeft, wordt op Expo Milano 2015 in het Sustainable 

Farm-paviljoen gepresenteerd als een immersieve en interactieve ervaring en blijkt een enorme 

attractie te zijn. Met meer dan 100.000 bezoekers in iets meer dan een maand sinds de opening, 

bereikt de duurzaamheidsboodschap van New Holland een heel divers publiek van alle leeftijden 

over de hele wereld, alsook veel dealers en klanten afkomstig uit heel Europa. Doordat veel 

scholen het Sustainable Farm-paviljoen bezoeken, leren ook de toekomstige generaties over 

landbouw en het belang van mechanisatie in de voedselketen.  

 

 



 

 
 
 
 

Tot de principes van duurzame landbouw die in het paviljoen worden toegelicht, behoort o.a. het 

belang van het behoud van de bodemkwaliteit en de voedingsstoffen. New Holland nodigde 

Michelin, toonaangevend fabrikant van landbouwbanden en jarenlange partner, uit om samen de 

praktijken te presenteren die de nadelige gevolgen van samendrukking van de grond en de 

gewassen minimaliseren. Michelin leverde ook alle banden van de New Holland-machines die in 

het Sustainable Farm-paviljoen tentoon worden gesteld: de T6 Methaan tractor en T7.270, de CR 

9.90 maaidorser en de Braud 9060L- druivenplukker. 

 

De Methaan tractor van New Holland en de rol die bi omethaan speelt in duurzame landbouw 

 

De generatie van alternatieve energiebronnen staat centraal bij het energieonafhankelijke 

landbouwconcept van New Holland, getest op La Bellotta Farm en gepresenteerd tijdens Expo 

Milano 2015. De doelstelling is om de boerderij de energie te laten genereren die nodig is om het 

bedrijf en de landbouwapparatuur draaiende te houden met de gewassen die er worden 

gekweekt. New Holland heeft voortgangen geboekt in de ontwikkeling van de Methaan tractor en 

heeft het eerste prototype tentoongesteld op het dak van het Sustainable Farm-paviljoen. 

 

De 2e generatie van het prototype is gebaseerd op een standaard New Holland T6.175-tractor en 

is uitgerust met een 175 pk (129 kW) NEF 6-cilinder motor ontwikkeld door FPT Industrial die een 

koppel van meer dan 740 Nm levert. De negen gasreservoirs hebben een totale inhoud van 300 

liter (52 kg) gecomprimeerd methaan en bieden de tractor bij normaal bedrijf ongeveer een halve 

dag autonomie. De 2e generatie Methaan tractor kan de brandstofbesparingen met maar liefst 

20% tot 40% vergroten. Voor wat betreft het milieutechnische aspect, heeft de tractor 80% minder 

vervuilende emissies dan een standaard dieseltractor en voldoet hiermee al aan de doelstellingen 

voor broeikasgassen van de toekomst, die naar verwachting in Europa vóór 2020 een 20% 

reductie vereisen.  

 

CO2-emissies kunnen verder worden teruggebracht met gebruik van biomethaan, oftewel 

methaan onttrokken uit biomassa. Voor de overschakeling hoeft de tractor, noch het 

brandstofsysteem te worden aangepast en dat opent perspectieven voor het behalen van de 

algehele doelstellingen voor de reductie van broeikasgassen. In het licht van 

energieonafhankelijke landbouw, waarbij de biomassa kan worden gekweekt om zelf biomethaan 

mee te maken, kan niet alleen een eind worden gemaakt aan de CO2 emissies, maar kunnen de 

brandstofkosten ook nog eens met 40% worden teruggebracht. 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

De toewijding van New Holland voor "gezond, veilig en voedzaam voedsel voor iedereen": 

de Charter of Milan, de nalatenschap van Expo 2015  

 

Via het grote bereik van Expo Milano 2015 zal het algemene publiek zich beter bewust worden 

van de uitdagingen waar de landbouw overal ter wereld mee te maken heeft. De Charter of Milan 

zal een belangrijke nalatenschap van de Expo zijn, waarin burgers, instellingen en 

ondernemingen als blijk van hun toewijding tekenen voor het leveren van gezond, veilig en 

voedzaam voedsel voor iedereen. Als merk van CNH Industrial draagt New Holland graag een 

steentje bij en tekent Carlo Lambro uit naam van de groep de Charter of Milan.  

 

 
De reputatie van New Holland Agriculture is gebaseerd op het succes van onze klanten, producenten van 

gewassen, veehouders, loonwerkers, wijnbouwers of vakmensen in de tuin- en parksector. Ze kunnen rekenen op 

het ruimste aanbod van innovatieve producten en diensten met een volledig gamma machines, van tractoren tot 

oogstmachines en verreikers, aangevuld door financieringen op maat. CNH Capital is de financiële partner van  

New Holland en financiert de behoefte aan werkkapitaal en het machinepark van de dealers en biedt concurrerende 

financierings- en huuroplossingen voor de aanschaf, door klanten, van nieuwe en gebruikte machines.  

Een wereldwijd netwerk van uiterst professionele dealers en New Hollands constante zorg voor kwaliteit garanderen 

de ultieme klantervaring. Bezoek www.newholland.com voor meer informatie over New Holland. 

New Holland Agriculture is een merk dat deel uitmaakt van CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) een 

toonaangevende internationale leverancier van kapitaalgoederen met jarenlange industriële ervaring, een ruim 

assortiment producten en een wereldwijde aanwezigheid.Meer informatie is te vinden op de website van het bedrijf: 

www.cnhindustrial.com 

 

expo2015.newholland.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

http://it.youtube.com/user/NewHollandAG 

www.flickr.com/photos/newholland 

http://www.facebook.com/NewHollandNL 

http://twitter.com/NewHollandAG 

https://plus.google.com/117086178528241801087/posts 
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