Foto: Lemken

nd
bo

en

Geen slip meer op de rol
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Het Duitse Lemken ontvangt 3 zilveren medailles tijdens de mechanisatiebeurs Agritechnica, van 13 tot 19 november in Hannover. Om bij gebruik van de aandrukrol slip te
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– Maarten Huybrechts, Beroepswerking –

Wanneer de bodem bewerkt wordt, heeft de aandrukrol een zeer
essentiële functie. Vooral op lichte gronden kan de rol wel eens
slippen. De oplossing hiervoor is een rol met een grotere diameter, waardoor hij minder gevoelig is voor slip. Een grotere diameter betekent een zwaardere machine. Hierop speelt Lemken in
met de gewichtsverdeling. Het bedrijf krijgt hiervoor een zilveren
medaille tijdens Agritechnica 2011.
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Gewichtsverdeling wijzigen

Bodemwalsen en rollen worden doorgaans bij de zaaibedbereiding en de stoppelbewerking gebruikt. De aandrukrol of bodemwals heeft hier 2 functies. Enerzijds zal de wals de bodem weer
aandrukken zodat het zaad beter zal kiemen, en anderzijds regelt
de rol de werkdiepte.
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vermijden, speelde men in op de gewichtsverdeling.
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Figuur 1 Schematische voorstelling van de gewichtsoverdracht bij
een zaaicombinatie met wielstel en wals of rol (Bron: Lemken). (1)
sensor die de draaisnelheid meet,(2) impulswiel dat de rijsnelheid
meet, (3) rijrichting, (4) druk op het wielstel, (5) druk op de rol.

22 • Landbouw&Techniek 19 – 10 november 2011

2

4

5

6

3

7

Figuur 2 Bodemwalsdrukaanpassing bij aanbouwmachines, bijvoorbeeld een rotorkopeg. Bij aanpassing aanspanhoogte van de
topstang verschilt de druk op de rol (Bron: Lemken). (1) hydraulisch verschuiven van de topstangpositie, (2) sensor voor meten
van de wals/rol draaisnelheid, (3) impulswiel dat de rijsnelheid
meet, (4) geringere gewichtsoverdracht, (5) hogere gewichtsoverdracht, (6) geringere walsdruk, (7) hogere walsdruk.

Op lichte bodems kan een kleine bodemwals gemakkelijk blokkeren, waardoor deze niet meer goed draait. Het gevolg is dat hij
de grond wat bij elkaar zal schuiven. De beide functies die de rol
moet uitvoeren, lopen dan fout. Een rol met een grote diameter
rolt beter, en daarom wordt op zandgrond geadviseerd om een
grote rol in te zetten. Het probleem is dan meestal opgelost.
Lemken wil dit ook anders aanpakken. Uit hun onderzoek
blijkt dat de rol vooral zal haperen wanneer de druk op deze rol
te groot is. De rol gaat dan ‘bulldozeren’. Daarom zocht Lemken
naar een eenvoudig systeem om de gewichtsverdeling tijdens het
rijden te kunnen wijzigen. Immers, op perceelsniveau zijn er
nogal wat verschillen in grondsoort.

Studievergaderingen
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nov, 20 uur, Voetbalkantine.
Geboorteproblemen bij schapen, S. Verberckmoes. Problemen tijdens het lammeren en verzorging van ooi en lammeren in die periode bezorgt menig
schapenliefhebber grote kopzorgen. Tijdens deze vormingsavond krijg je onder
meer advies over hoe de lammeren best
worden afgehaald en verzorgd. Deelnameprijs: 3 euro (5 euro voor nietleden). Info bij Toon De Keukelaere via
0473 88 21 05. Brabant Schapenhouders.
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ITEGEM 14 nov, 20 uur, parochiaal centrum. Codiplan, D. Schoonhoven. Bedrijfsgilde Heist-op-den-Berg-Berlaar-Putte.
GEEL 15 nov, 20 uur, Proefbedrijf voor de
Veehouderij. Instandhoudingsdoelstellingen of ihd’s, S. Seyen. Eind jaren 70 en
begin jaren 90 werden de vogel- en habitatrichtlijngebieden aangeduid door Europa. Tot op heden had die aanduiding geen
impact op de bedrijfsvoering. In 2009
keurde de Vlaamse regering de vaststelling van de instandhoudingsdoelstellingen (ihd’s) goed voor de invulling van
deze gebieden. Op termijn zal de impact
dus wel voelbaar worden. Per deelgebied
worden rapporten opgesteld waar de verschillende sectoren op kunnen reageren.
Sarah Seyen geeft je een inzicht in het
hele proces dat de rapporten doorlopen en
de impact op de landbouw in de betrokken gebieden. Bedrijfsgilde Geel.
BRECHT 15 nov, 20.30 uur, klj-lokaal.
Actualiteiten in de melkveehouderij, D.
Schoonhoven. Groene Kring Brecht.
MEERHOUT 22 nov, 20 uur, Thijs Danny.
Melkkwaliteit, K. Lommelen. Groene
Kring Geel.
OOSTMALLE 23 nov, 20.30 uur, Provinciaal Vormingscentrum. MAP 4, A. Bohnen. Groene Kring Antwerpen.

Oost-Vlaanderen

MAARKE-KERKEM 14 nov, 20 uur, De Lustige Boer. Blijven onze melkveebedrijven
steeds verder groeien?, M. Frijlink. Hoe
het inkomen op peil houden? Specialiseren? Wat met arbeid, de grond, het kapitaal? Oudenaarde Melkveehouders.
HERZELE 17 nov, 20 uur, Volkshuis.
Energie op het melkveebedrijf, E. Plevoets. Rationeel gebruik van water op het
bedrijf, G. Janssen. Aalst Melkveehouders.
ZELE 17 nov, 20.15 uur, parochiaal centrum. Dierenziekten, G. Opsomer. Groene Kring Dendermonde.
BELSELE 24 nov, 13.30 uur, Hof van Belsele. Fokdoelstellingen op groeiend
melkveebedrijf, F. Jamart. Waasland
Melkveehouders.
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agenda • Samenstelling: Petra De becker

Antwerpen

Lemken heeft heel goed nagedacht over het systeem van
gewichtsoverdracht bij werktuigen. De machinebouwer biedt nu
2 mogelijkheden aan om het vlot draaien van de aandrukrol te
garanderen. Enerzijds blijft een rol met grote diameter nog altijd
de eenvoudigste oplossing, maar anderzijds kan de elektronica
ook oplossingen aanreiken. De grote verdienste van Lemken is
dat ze aantonen dat de stand van de topstang tussen tractor en
werktuig van grote betekenis is. Alleen hiervoor al is de toekenning van een zilveren medaille terecht. r

POPERINGE 14

nov, 20 uur, Avowest.
Rentabiliteit in de varkenshouderij, H.
Vets. Ieper Varkenshouders.
HERZELE/MOORTSELE 17 nov, 10 uur,
Mathieu Hendrickx • 14 uur, Filip Vermeulen. Kleinschalige vergistingsinstallaties, L. Bekaert. Kortrijk Melkveehouders.
ROESELARE 17 nov, 20 uur, Boerenbondkantoor. Kostprijs biggen, H. Vets. Kostprijs van de laatste biggen. Het ideale
productiegetal. Roeselare Varkenshouders.
BRUGGE 24 nov, 20 uur, De Barriere.
Meer biggen door minder biggensterfte,
J. Van Thielen. Brugge-Noord Varkenshouders.
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BINKOM 18

Besluit
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Vlaams-Brabant

in op de meetkunde, hoe een werktuig achter een tractor moet
gekoppeld worden. Met een eenvoudige cilinder wordt de hoogte
van het aankoppelpunt van de topstang geregeld. Het hydraulische commando wordt gegeven door de electronica als gevolg van
snelheidsmetingen.
Of het nu gaat om gedragen of getrokken werktuigen, het
principe blijft hetzelfde. Alleen zal bij een getrokken werktuig de
gewichtsoverdracht op de loopwielen van het werktuig gebeuren.
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Lemken meet de draaisnelheid van de aandrukrol met een ingebouwde sensor. Deze draaisnelheid wordt vergeleken met de rijsnelheid van de tractor. Is het verschil in ‘rijsnelheid’ tussen beide
te groot, dan zal Lemken ingrijpen. Dit gebeurt met een eenvoudige ingreep, maar het gaat wel om een ingenieus systeem.
Uit onderzoek blijkt dat het probleem kan opgelost worden
door de druk aan te passen. Maar hoe doet men zoiets? Voor driepuntswerktuigen speelt men in op de stand van de topstang. De
helling (en lengte) van de topstang bepaalt mee de druk op de
aandrukrol. Een vrij horizontale stand van de topstang geeft een
hogere druk op de rol. Door de topstang hellend te laten oplopen naar de machine toe, neemt de tractor meer gewicht van de
achterkant van het werktuig weg. Hierdoor wordt de rol lichtjes
ontlast en zal hij weer vlot meelopen. De tractorwielen nemen dit
gewicht over.
Lemken maakt geen gebruik van een hydraulische topstang,
want door de lengte ervan te laten variëren komt er ook een
andere druk op de aandrukrol. De machinebouwer speelt echter
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Slip van de pakkerwals meten

West-Vlaanderen
ALVERINGEM 10 nov, 20 uur, De Kwelle.
Economisch voederen van Belgisch witblauw, I. Kolkman. Groene Kring Veurne.
ESEN 14 nov, 20 uur, De Kroon. Verantwoord vaccineren, F. Vangroenweghe.
Diksmuide Varkenshouders.

Cursussen
Antwerpen
TURNHOUT 22

en 29 nov, 6, 13 en 20
dec, 10, 17, 24 en 31 jan, telkens om
19.30 uur, vtst, Zandstraat 101. Elektriciteit in land- en tuinbouw. Inschrijven bij
Karolien Van de Vliet via 0497 34 06 57
of karolien.vdvliet@gmail.com. Groene
Kring Turnhout.

Vlaams-Brabant
BEKKEVOORT, Hageveld, Staatsbaan 225.
Generatieoverdracht-doordacht. 10 nov:
het bedrijf overnameklaar maken, Jacky
Swennen. • 24 nov: het financiële plaatje
bij overname, Jacky Swennen. • 1 dec:
fiscale optimalisatie bij overname, Bart
Nelissen. • 15 dec: familiaal karakter bij
overname, Dorien Bruynseels. De lessen
hebben telkens plaats om 20 uur. Groene
Kring Nationaal.
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