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Merk en type
Challenger MT 765B
Leeftijd
drie jaar
Werkzaamheden
kilveren, spitten/zaaien,
witlofruggen frezen
Inzet
1000 uur per jaar
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“Deze machine maakt het verschil”
Loonbedrijf Schilder, Ens: Challenger MT765B
Agrarische bedrijven worden groter en kopen zwaardere machines. Om het verschil te kunnen blijven
maken, investeerde Loonbedrijf Schilder in deze Challenger. Een op maat gemaakte Bos-kilverbak
verdubbelt de capaciteit voor de hoofdtaak, het kilveren. De Challenger wordt ook voor ander werk
succesvol ingezet en maakt ook daar het zo belangrijke verschil met de boerenmachines.
“Boerenbedrijven worden groter. Ze kopen zwaardere
trekkers en dus is de stap om zelf een ‘doe het zelf’-kilverbak
te kopen kleiner. Los van de vraag of boeren daar tijd voor
hebben en vaak vergeten dat ze er ook nog een duur laserof GPS-systeem op moeten zetten, is het wel een signaal
voor ons. Wij zullen meerwaarde moeten blijven leveren,
voorsprong moeten houden. De Challenger maakt dat in
meerdere opzichten waar en daarom is het voor ons een
kanjer”, aldus Kees en Cris Schilder.
Loonbedrijf Schilder egaliseert in de piektijd na het oogstseizoen en voor het inzaaien van de groenbemester akkerbouwland. Vaak gebeurt dat met vier combinaties om het
werk rond te kunnen zetten. In die korte periode heb je
het weer niet altijd in de hand en dat zorgt voor extra druk.
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Schilder maakte een grote stap door drie jaar geleden deze
235 kW (320 pk) sterke Challenger MT765B aan te schaffen.
“Direct bleek dat de trekkracht boven verwachting groot is.
Onze Bos-kilverbak van zes meter breed, die zwaar genoeg
is voor onze zware wieltrekkers, werd door de Challenger
gewoon uit elkaar getrokken. We zijn daarna samen met
Bos in Bolsward een jaar bezig geweest om een extra zware
kilverbak te ontwikkelen. Die voldoet goed.”
De Bos-bak heeft een zes meter breed kilverbord met een
hoogte van 1,60 meter plus nog zijschotten van twee meter
voor extra breed afwerken. “Wat de Challenger met deze bak
presteert, is enorm. We draaien bijna de dubbele capaciteit
ten opzichte van onze zware wieltrekkers. Daarbij is de
combinatie bijzonder stabiel plus bodemvriendelijk.”

Lely Welger 830

De kilverbak heeft een verstelbaar
kilverbord, dat voor het onder alle
omstandigheden goed lossen van de
grond meer of minder voorover kan
worden gezet. Dat zie je weer terug in
de kwaliteit van het werk. “Boeren zien
het resultaat ook terug in het ‘spoorloos’ opkomen van het gewas. Dus
kunnen we een redelijke hogere uurprijs vragen dan voor de wieltrekkercombinaties, passend bij de hogere
capaciteit.”
Om bollenland sneller en efficiënter te
egaliseren, bouwde Schilder nog een
extra schuifblad voor op de Challenger
om de hopen stortgrond op bollenland
meteen af te toppen.

Meerdere toepassingen
Schilder egaliseert op jaarbasis circa
600 uur. Om een betere bezetting van
de machine te krijgen, ging Schilder
verder met het concept Challenger. Het
bedrijf schafte een 3,50 meter brede
Farmtec-spitmachine aan, die met
een opgebouwde zaaimachine en een
rotorkopeg in één werkgang een
grondbewerking uitvoert en tarwe
zaait. “Deze combinatie is te zwaar voor
een wieltrekker. De Challenger kan
hem aan en onderscheidt zich met de
rupsen in bodemvriendelijker werken
en in één werkgang land klaarmaken
en inzaaien. Dankzij de 3,50 meter
brede rotorkopeg werk je het land vlakker af. De rups geeft meer werkbare
uren en een resultaat dat de boer met
zijn eigen trekker niet kan evenaren.”
Ook heeft Schilder een zes meter brede

Baselier-ruggenvormer voor witlof
achter de Challenger gehangen. “Dit
kan een wieltrekker ook wel, maar de
Challenger is bodemvriendelijker en
dat zie je ook hier terug.”
Aan de kostenkant zit het ondanks de
hoge aanschafprijs van een Challenger
(afhankelijk van de uitvoering tussen
de € 200.000,- en € 250.000,-) volgens Schilder ook goed. “We besparen
grofweg gezegd een man en machinecombinatie ten opzichte van een
normale wieltrekker. Dat geeft ook
voordelen in brandstofverbruik en de
kostprijs per kuub c.q. per hectare of
per uur, afhankelijk van de geleverde
dienst. Dit geeft een andere kijk op de
aanschafprijs.”
De enige tegenvaller tot dusver is dat
de landbouwrupsen niet sterk genoeg
bleken voor het zware kilverwerk.
“We trokken de nokken er gewoon af.
De rupsen zijn daarom vervangen door
heavy duty-exemplaren. Verder houdt
de machine zich goed.”
Los daarvan is Schilder heel tevreden
over het rupstrekkerconcept. “Met de
rupstrekker onderscheiden we ons
in kwaliteit en capaciteit zodanig dat
we er een gezond tarief voor kunnen
vragen, plus dat we er extra klanten mee werven. Het aantal uren op
jaarbasis is met 1000 voldoende om
de machine rendabel te maken. Wij
sluiten niet uit dat er op termijn meer
rupstrekkers op het bedrijf komen.”

Imants 135 SX-310
De kunst van je onderscheiden en een voorbeeld van
de nek uit durven steken is deze imposante getrokken
Imants-diepspitter van Van Werven uit Oldebroek.
Onder het motto ’de grond wordt intensief gespit, maar
de structuur niet aangetast’ bewerkt Van Werven de
markt en de grond. De spitter heeft een werkbreedte
van drie meter en een werkdiepte van maximaal 1,30
meter. Argumenten zijn het volvelds aan de achterzijde
gelijkmatig aandrukken van de grond door het wielstel
en de ontlasting van trekker en bodem, omdat het een
getrokken combinatie is. Door aandrijving vanuit de
zijkanten is er ook een goede menging over de volledige
werkbreedte. Het zorgt voor sneller en dus efficiënter
werken en een beter, vlakker eindresultaat. Van Werven
heeft deze gigant dit jaar in bedrijf gesteld.
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Kees (links) en Cris Schilder: “De combinatie van trekkracht en bodemvriendelijkheid
is belangrijk voor ons om ons in ons werkgebied te onderscheiden. Boeren zijn hier
heel fel op bodemvriendelijkheid.”

Onder het motto ‘wie het kleine niet eert’ stuurde
Loonbedrijf Hans Vogelaar uit Melissant deze Welger
830-kleine-balenpers in combinatie met de Meijer VRM
8 Type Limo in. Vroeger stuurde je de pers naar het land
en ging je een poosje later laden, maar met deze combinatie kun je er gelijk achteraan. Deze machines zijn
allebei in 2008 aangeschaft. Met deze combinatie kun
je als je op een nieuw perceel begint zonder uit de trekker te komen gelijk van start. De Welger-pers maakt 600
kleine pakken per uur en de Meijer Limo maakt er net zo
vlug weer pakketjes van acht van. Een zwad van een 7,50
meter maaibord wordt door de Welger probleemloos
opgepakt. Vogelaar perst ongeveer 30.000 pakken per
jaar met deze combinatie.
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