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Welke wordt ’t ?

Tekst: Gertjan Zevenbergen

Afstandsbediening voor
de trekker
De knoppen op het spatbord van de trekker waarmee je de hef of de aftakas bedient, zijn al een flinke verbetering
in bedieningscomfort als je een machine wilt aankoppelen. Maar het kan nog gemakkelijker bewijzen de constructeurs van CNH.

D

ja

ik neem een abonnement op het vakblad LandbouwMechanisatie en ontvang één van de
volgende exclusieve trekkerminiaturen *) of ik maak gebruik van de eenmalige korting.
(aankruisen wat wordt gewenst).

Valtra S260

Fendt 936 Vario

Massey Ferguson 5455

eenmalige korting van € 7

TIP: Een abonnement cadeau doen? Bel de lezersservice (0317) 46 56 70.
Mijn gegevens:
Dhr. / Mevr.

e meeste bedieningshendels vind je nog
steeds in de cabine van de trekker. Maar
iedereen die trekker rijdt, weet dat het
soms lastig is om machines aan te koppelen.
Een tweede persoon moet vaak een handje
helpen. Dat er al drukknoppen zijn op de
spatborden van de trekker maakt het werk
weliswaar gemakkelijker, maar het kan nog
eenvoudiger en gemakkelijker. Immers, je
staat soms zelfs gevaarlijk dichtbij de hef, of de
aftakas en het werktuig. Zeker als je de trekker
nog een stukje wilt bewegen. Daarom bedachten constructeurs van CNH, het moederbedrijf
van machinebouwers Case IH, New Holland en
Steyr, iets dat de veiligheid van de bestuurder
waarborgt en tegelijkertijd efficiënt is.
Eigenlijk is die oplossing erg eenvoudig; een
afstandsbediening. Een paneel dat je kunt meenemen zodat je verschillende functies van de
trekker kunt bedienen op het moment dat je
ver van de trekker of het werktuig staat.

LandbouwMechanisatie
brengt maandelijks nieuws
en achtergronden over de
techniek in de akkerbouw,
vertaald in praktische
informatie voor de
akkerbouwer.

Wanneer u zich nú aanmeldt als
abonnee, ontvangt u één van deze
trekkerminiaturen cadeau! *)

Naam bedrijf
Adres

Valtra S260
(Joal 1:35)
winkelwaarde € 25

Postcode
Plaatsnaam

Land

Telefoon

BTW-nr.

E-mail
Fendt 936 Vario
(Siku 1:32)
winkelwaarde € 20

Branche
Ik betaal na ontvangst van de factuur.
Ik machtig AgriMedia om het verschuldigde bedrag van mijn
rekening

af te schrijven.
Handtekening

*) Aanbieding geldt zolang de voorraad strekt. Het jaarabonnement kost € 72,50 voor Nederland en België (11 nummers) en
geldt tot wederopzegging. Overige voorwaarden zie colofon pagina 55 van dit nummer. Of kijk op www.landbouwmechanisatie.nl
De volledig ingevulde bon kunt u in een envelop zonder postzegel versturen naar:
AgriMedia B.V., Antwoordnr. 81, 6700 VB Wageningen U kunt de bon ook faxen naar: (0317) 46 56 71

•

LM02_07

Datum

Massey Ferguson 5455
(Siku 1:32)
winkelwaarde € 15

*) Geldt zolang de voorraad strekt. Wenst u geen trekkerminiatuur,
dan kunt u gebruik maken van een eenmalige korting van € 7

Opbergen
In de cabine is een opbergplek te vinden voor
het paneel. Liefst ergens in de buurt van de
joystick waarmee je ook de transmissie
bedient, bijvoorbeeld aan de armleuning van
de stoel. Zo is de afstandsbediening ook in de
cabine te gebruiken. Het bedieningspaneel
heeft de vorm van een schilderspallet. Er zit
een gat in waar je de duim insteekt, zodat je
het pallet met een hand kunt vasthouden,
terwijl je met de andere hand de knopjes op
het paneel bedient. Om te voorkomen dat de
bestuurder van de trekker per ongeluk een
knop aanraakt, zit er een soort dodemansknop
op het pallet. Die knop is alleen ingedrukt als
de bestuurder zijn duim stevig in de duimuitsparing duwt. Drukt hij die knop niet in,
dan schakelt de motor van de trekker uit. Je
kunt de trekker wel weer opnieuw starten,
maar alleen als je eerst de afstandsbediening
reset. Het pallet heeft bedieningsknoppen voor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Een ergonomisch vormgegeven pallet kan dienst doen als draadloze afstandsbediening van de trekker.
Het maakt aankoppelen van machines gemakkelijker, menen constructeurs van CNH.

de hef, maar ook voor de aftakas en hydraulische ventielen. Door een knop in te drukken
of te verdraaien kun je het motortoerental
bepalen, het werktuig bedienen of zelfs de
trekker een stukje achteruit of vooruit laten
rijden. Een beeldschermpje op de afstandsbediening geeft de nodige informatie weer.

Draadloos
Om de chauffeur te beveiligen moet de trekker
wel uitgerust zijn met een sensor die bepaald
waar de chauffeur precies staat. Een infrarood-

sensor, een geluidssensor of een radar zouden
daarvoor kunnen dienen, maar daar lijken de
constructeurs nog niet uit. Merkt de sensor dat
de chauffeur te dichtbij staat, dan schakelt de
afstandsbediening zichzelf of de trekkermotor
uit. De afstandsbediening praat draadloos met
de trekker. De constructeurs nemen echter het
zekere voor het onzekere. Lukt de draadloze
communicatie niet, dan kun je het paneel met
een kabel met de trekker of het werktuig laten
praten.
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