De SuperSprint kost ruim 5.000 euro meer dan de Maxi
sprint. Voor een machine die enkel op details verschilt
is dat fors. Ook heb je met de Steketee Control-monitor
weer een extra kast in de trekker hangen. Gebruikers van
een zaaibedcombinatie met traditionele diepteregeling
zeggen hier bijna niets aan te veranderen. Wanneer een
machine goed staat afgesteld, hoef je er eigenlijk niet
meer aan te komen, menen zij.

Wat tegenvalt

borden en twee getande nalooprollen. Ten opzichte van
de Maxisprint heeft de SuperSprint een grotere looprol
en standaard vijf rijen triltanden. Steketee benadrukt dat
de machine is ontwikkeld voor gebruik in combinatie met
de monitor. Hierop is de hoogte van de looprol, egalisatie
borden en triltanden aan te passen. Wanneer je de ideale
instellingen hebt bereikt, kun je die opslaan. Optioneel is
de elektro-hydraulische bediening ook op een isobuster
minal weer te geven. De diepteregeling zou ook kunnen
worden aangestuurd door rtk-gps, aan de hand van een
perceelskaart. Tot nu toe heeft Steketee hier nog geen
vraag naar gehad en de uitwerking hiervan is onzeker.
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De pendelend opgehangen velden bestaan uit een rij ganzen
voetbeitels, looprol, vijf rijen triltanden, twee egalisatie

Uitvoering

Om bij grote werkbreedtes van 4,5 meter en breder toch
nauwkeurig de werkdiepte aan te houden, monteert
Steketee de twee velden pendelend aan het bovenframe.
Dit levert voordelen op bij bijvoorbeeld aflopende sloot
kanten. De voorste looprol, triltanden en vlakborden zijn
hydraulisch vanuit de cabine aan te passen. Het controle
ren van de werkdiepte gebeurt standaard met een wijzer.
Die kan worden vervangen door een touchscreenmonitor
waarop alle instellingen worden weergegeven, opgeslagen
en aangepast.

Meest opvallend

De Steketee SuperSprint is een doorontwikkeling van de
populaire Maxisprint zaaibedcombinatie. Alle instellingen
zijn vanuit de cabine te zien en aan te passen. Hiervoor is
optioneel de Steketee Control monitor leverbaar waarop
alle instellingen worden weergegeven.

Profiel

© LandbouwMechanisatie – maart 2010

Tekst en foto’s: Niels van der Boom

Werkbreedte
4,5 m
Werkdiepte
0-15 cm
Rijsnelheid
5-15 km/h
Aantal ganzenvoetbeitels 12
Aantal tritanden
86
Gewicht
2.150 kg
Richtprijs	21.104 euro
inclusief touchscreen

Technische gegevens

Een zaaibedcombinatie met veel bedieningsgemak en hoge nauwkeurigheid.

Kort en krachtig

[2] Voor de elektro-hydraulische bediening wordt in de
cabine een kleine monitor gemonteerd. Je hebt keuze
uit vier schermen die op verschillende manieren
informatie weergeven. Ook beschikt de monitor over
een geheugenfunctie.

[1] Potmeters controleren constant de werkdiepte en
geven dit door aan de Steketee Control monitor. Zo
blijft de bestuurder op de hoogte van de werkdiepte
en kan deze aan de omstandigheden aanpassen.

Bij de foto’s

Voor mensen die veel bonte percelen hebben, biedt de
hydraulische bediening uitkomst. Je kunt dan op ieder
gewenst moment de instellingen aanpassen zonder dat je
van de trekker hoeft te stappen. Mensen die al met isobus
werken, kunnen hun bestaande monitor gebruiken. Het
pendelend frame zorgt voor een gelijkmatige werkdiepte
langs slootkanten en op ongelijke percelen.

Wat levert het op?

Altijd de juiste instelling

Steketee SuperSprint

overdwars

