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De M-drill nokkenradzaaimachine is er in twee uitvoeringen. Een eenvoudige en de Pro-versie. Die laatste heeft in
plaats van een eenvoudige markeur die wisselt door een
hydraulische cilinder en een kabel, hydraulische markeurs
aan beide zijden. Standaard is een halve werkbreedte uit te
schakelen. Ook een hectareteller en een gereedschapkist op

Uitvoering

Wie de M-drill voor het eerst ziet, valt vooral de doorzichtige zaaipijpen op. Die moeten het mogelijk maken om
eventuele verstoppingen al vanaf de cabine op te merken.

Meest opvallend

de Pro-versie zijn standaard. Met een variabele versnellingsbak is het toerental van de doseerraderen in te stellen.
Optioneel zijn automatisch bediende kleppen. Die sluiten
zodra ze een signaal krijgen van de computer in de trekker.
Je moet dan wel van te voren ingeven welke kleppen moeten sluiten en op welke afstand van elkaar. Onze machine is
met een trap en een laadplateau uitgerust. Daarnaast heeft
hij de CX-kouters die we al van Accord kennen. Ze zijn voorzien van een grote stalen en kleinere rubberschijven, die
het geheel schoonhouden. De standaard kouters zijn in
plaats van in twee ook in drie rijen te monteren, zodat je
ook op een perceel met veel stoppels goed uit de voeten
kunt en verstoppingen niet optreden. Daarnaast kun je
26 mm smalle en 65 mm brede aandrukrollen monteren.
De grote metalen klep die de bak afsluit, maakt het vullen
vanuit een bigbag of met de voorlader mogelijk. De vorm
van de bakbodem, vlak en pas op het eind steil, zorgt er
voor dat fijn zaad goed te zaaien is. Omschakelen van fijn
naar normaal zaad is zonder sleutels te doen. Je hoeft
alleen maar een palletje te verzetten.

© LandbouwMechanisatie – september 2007

Tekst en foto’s: Gertjan Zevenbergen

www.landbouwmechanisatie.nl

internet >

M-drill: Pro 3 meter
Inhoud zaadtank: 530 l, met opzetrand 1.030 l
Werkbreedte: 3 m
Dosering: 1 tot 400 kg/ha
Rijafstand: 11,9 cm
Prijs: 10.392 euro

Technische gegevense

Bewezen techniek in degelijk gebouwde
mechanische zaaimachine

Kort en krachtig

[1] De M-drill Pro kan uitgerust worden met de Accord CX-kouters,
smalle of brede nalooprollen en S-tand na-eg.
[2] Met een stelschroef en wijzer is de dosering traploos in te stellen.

Bij de foto’s

De combinatie van zich al bewezen techniek en degelijke
bouw, moet een interessante machine opleveren voor de
akkerbouwer die liever een mechanische zaaimachine
dan een duurdere pneumaat gebruikt.

Wat levert het op

De M-drill Pro in 3 meter uitvoering (er is ook een 2,5 m en
4 meter brede versie) heeft standaard 25 pijpen. Dat zijn er
voor de Nederlandse omstandigheden eigenlijk te weinig.
Wie gras wil zaaien, heeft er liever 27 of 29. Kverneland
zegt er aan te werken. Het bedrijf werkt ook aan een M-drill
die je op een rotorkopeg kunt bouwen. Voorlopig is namelijk alleen een driepuntsversie leverbaar.

Wat tegenvalt

11:25

Accord, het zaaimachinemerk van Kverneland, staat
bekend om haar pneumatische zaaimachines. Een mechanische zaaimachine was in de prijslijst niet te vinden. Met
de M-Drill komt daar verandering in. Daarvoor ging Accord
een samenwerkingsverband aan met het Finse Junkarri Oy,
dat al 50 jaar mechanische zaaimachines bouwt. Kverneland koopt er de meeste onderdelen en monteert haar
eigen kouters.
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Profiel

Eindelijk een nokkenrad

Accord M-drill Pro
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