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Niels Evers, Claas Lexion 550

‘Maaidorsen is mijn vak,
ik ben ermee opgegroeid’
Samen met zijn vader, oom en tante runt Niels Evers een akkerbouwbedrijf van 226 hectare in het Groningse
Drieborg. Op hun bedrijf in het typisch Oldambster gebied wordt hoofdzakelijk graan verbouwd. In deze tijd
van het jaar is de familie bezig met het onderhoud van de maaidorser. “In de winter werk ik op een mechanisatie
bedrijf en als de drukte op onze boerderij weer toeneemt, werk ik thuis. Het mooiste vind ik toch het maaidorsen.
Dan ben je echt aan het oogsten”, vertelt Niels met trots. “Als je het gewas goed hebt verzorgd gedurende het
jaar en het staat er goed en gezond voor, geeft me het veel voldoening het graan te kunnen lossen in de kipper.
We hebben deze Claas Lexion 550 nu drie jaar en met 360 uur op de klok zijn we daarover goed tevreden.
De bediening is soepel en we hebben veel gemak van het Cebis-systeem, waarmee je de basisinstellingen van
het gehele dorsgedeelte vanuit de cabine kunt regelen. Wanneer de veranderde afstelling goed staat, sla je die
op in de boordcomputer. We hebben gekozen voor een maaibord met een vario-invoer. Daarmee kun je het mes
naar voren of achteren verplaatsen, zodat de invoer gelijkmatig verloopt en de dorskwaliteit omhoog gaat. Op
deze machine zitten ook kafverspreiders. Zo voorkom je een laag kaf onder het stro, waardoor het stro sneller
droogt en eerder in de baal kan. Een andere handigheid is de autopilot, zodat de machine zelf stuurt en je de
maximale werkbreedte optimaal benut. Je kunt jezelf dan concentreren op de invoer en machinecontrole.
We letten op ons bedrijf erg op de kwaliteit van het graan en stro. De Claas Lexion past daar prima bij en we
zijn erg tevreden over de capaciteit. Als alles goed loopt kunnen we binnen tien werkbare dagen klaar zijn.
En daar doe je het uiteindelijk voor”, glimlacht Niels.
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