Over de grens
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Cereals 2004:De overtreffende trap
Lange files. Het typeerde Cereals 2004, een tweedaagse akkerbouwbeurs in het Engelse Leadenham, bij Lincoln.
Gelukkig waren er ook volop noviteiten bij de spuittechniek te vinden, net als nieuwe machines en trekkers.
Een impressie.
Tekst en foto’s: Jannes Hoenderken

et combineren van twee belangrijke
Engelse beurzen voor de akkerbouw,
Cereals en Sprays & Sprayers, blijkt
een succes. De presentatie van nieuwe rassen,
bestrijdingsmiddelen en de mechanisatie
rondom de gewassen is sinds vorig jaar
gebundeld wat de belangstelling vergroot.
Dit jaar resulteerde het in lange files op de
toevoerwegen. De organisatoren moesten
zelfs drie hectare gerst plat maaien om
extra parkeergelegenheid te maken voor
alle bezoekers.
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Trekkers
1 Trekkerbouwer McCormick gebruikte
Cereals voor de introductie van de zware ZTXserie. De trekker was al eerder te zien op beurzen in Europa, maar nu is hij productierijp.
De serie bestaat uit drie typen, de ZTX 230,
260 en 280. Allemaal met Cummins motoren
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die vermogens van 161 kW, 179 kW en 194 kW
bij nominaal toerental leveren. Het motormanagement is zo afgesteld dat het vermogen
met 11 tot 15 kW toeneemt bij een verlaging
van het toerental. De trekker heeft dus een
grote reserve. De powershift-transmissie in
deze ZTX-lijn kan onder belasting over 18 trappen worden geschakeld. De aftakas kan 290
kW (400 pk) overbrengen. Deze is schakelbaar
op 750 en 1.000 omw./min. Voor externe
hydrauliek zijn vijf dubbelwerkende ventielen
beschikbaar. De trekkers zijn leverbaar met
een vooras zonder of met een veersysteem. Het
topmodel stond op 710/70R42 achterbanden
en 600/70R28 voorbanden.
2 Case IH toonde een nieuwe topper in de
STX-lijn, de 500. Dit type heeft dezelfde motor
als de STX 450, maar door het motormanagementsysteem anders af te stellen is het
nominaal toerental opgehoogd naar 2.100
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omw./min. Daardoor is het motorvermogen
met 37 kW (50 pk) toegenomen tot 375 kW
(500 pk). Aan de aftakas ontwikkelt deze
gigant 328 kW (400 pk). De powershift-transmissie met 16 schakelingen is niet gewijzigd.
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Grondbewerking
De interesse voor mulchzaai is in Engeland
groot en neemt nog steeds toe. Om de bovenste laag toch zaaiklaar te maken zijn vaak een
aantal rijen schijven of cultivatortanden in
een frame bevestigd. Meestal wordt de grond
op het eind weer enigszins aangedrukt. Door
de snijbreedte van de rijen met schijven kan
de gebruiker de intensiteit wijzigen.
3 Om ook voor het middengrote bedrijf een
machine voor een mulchbewerking van de
stoppel te kunnen leveren bouwt Köckerling
de Triomix driebalks aanbouwcultivator. Dit
werktuig is leverbaar in een 3 m en 4,5 m brede uitvoering. Achter de cultivatortanden zit
een aandrukrol met U-vormige elementen.
Deze holle ‘profielen’ lopen tijdens het werk
vol grond, en dat is ook de bedoeling van de
constructeurs, omdat grond op grond minder
slip geeft. Afstrijkers schrapen teveel aan aanklevende grond weg. Achter de aandrukrollen
zorgt een balk met harktanden voor het rul
wegleggen van de toplaag.
4 Om op het middelgrote bedrijf het graan
zaaien in eigen beheer op zowel geploegde als
gemulchte grond mogelijk te maken, verkoopt
Rabewerk de 3 m brede Megadrill zaaimachine. Achter elke schuin gestelde schijf is het
zaaispoor uitgeruimd. In dat spoor komt het
zaad via de slepend staande scharen. De druk
op het zaaikouter is instelbaar tot op 50 kg.
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Het zaaimechanisme wordt elektrisch aangedreven, waarbij het aantal omw./min wordt
bepaald aan de hand van rijsnelheid die wordt
gemeten met radar. Voor de Megadrill is een
trekker nodig van ongeveer 90 kW (120 pk).
5 Dat gecombineerd grond bewerken en
zaaien ook hele grote vormen kan aannemen
toonde Väderstad met de Rapid A 800 S
getrokken combinatie. De machine heeft vier
rijen schijven voor de grondbewerking. Het
zaaizaad wordt via kouter bij de twee achterste rijen schijven op en in de grond gebracht,
waarna een 8 m brede rij banden de grond
aandrukt. Een rij tanden zorgt weer voor een
rulle toplaag.
6 Koolzaad is in Engeland een belangrijk
gewas geworden. Om bij een mulchende
bewerking van de toplaag het aanwezige
vocht optimaal te gebruiken voor de kieming
van het zaaizaad, introduceerde Horstine
Farmery de Microband zaaimachine op een
Spalding mulch-cultivator. De rollen achter de
brede en platte zaaipijpen drukken de grond
aan en de tanden maken de toplaag weer los,
waardoor de capillaire werking naar de lucht
wordt onderbroken.
Spuiten
Op de Engelse landbouwbedrijven zijn de
percelen aanzienlijk groter dan die in ons
land en bovendien zijn niet alle percelen
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omsloten door waterafvoerende sloten.
Omdat tijdens het tweedaagse evenement de
wind redelijk vrij spel had, was goed te zien
dat er nogal wat spuitvloeistof naast de te
bewerken baan terecht kwam. Niet zo erg,
want het komt toch wel op het gewas terecht,
kon je wel opmerken. Bij de presentatie in de
ring vallen de zelfrijders altijd op en dat niet
alleen door hun grote hoogte, maar vooral
door hun grote bodemvrijheid en hun vlakke
onderkant, goed passend bij een bouwplan
met veel graangewassen.
7 Bij Kverneland komt de zelfrijdende Rau
Ibis, met zijn grote vrije doorlaat, nog uit
Italië. Door de overname van Rau is de productie van de overige spuitmachines geconcentreerd in Nieuw Vennep. In het productieproces wordt steeds meer gestreefd naar
kostenbesparing door onderdelen te ontwerpen die in veel typen spuiten kunnen worden
gebruikt.
8 In de categorie getrokken veldspuiten presenteerde het Nieuw Vennepse bedrijf de eenvoudige Explorer A en de meer luxe Explorer
B. Deze laatste uitvoering (zie pagina 24) heeft
een geveerde spuitboom, een geveerde as met
schuin achteroverhellende fusee-assen en een
3.600 l tank. Op de regelkranen in de kast voor
het linker wiel zitten elektromotoren, die
vanuit de trekkercabine via een ISOBSsysteem
kunnen worden aangestuurd. (vervolg op pagina 30)
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9 Ook nieuw en opvallend bij deze machine

is de casterhoek in de achteras. Kverneland
stelt dat daarmee de spoorbreedte in bochten
constanter blijft. Dat mag zo zijn, het eerst
wat de bezoeker opvalt, is dat het midden van
de denkbeeldige lijn tussen de contactpunten
van beide banden niet meer onder het midden van de as en de tank ligt. Niet duidelijk
is of het effect op de spoorbreedte opweegt
tegen de verschuiving naar buiten.
De eenvoudige Explorer A heeft een kleine
tank van 2.400 en 2.800 l en een 24 m spuitboom, maar heeft geen afstandsbediening en
mist ook een geveerde trekboom.
Albuz introduceert luchtinjectie op spuitdoppen met een holle kegel. Vooralsnog zijn drie
dopgroottes leverbaar, met afgiften van 0,6,
0,8 en 1,0 l/min bij een druk van 3 bar. Deze
druk is te beschouwen als de ondergrens.
Nog lager betekent geen verbetering meer van
de driftbeperking en geeft wel een beperking
van de breedte van het spuitbeeld en dus een
meer onregelmatigheid. Ook nieuw bij Albuz
is een luchtinjectie voor tweewaaier doppen.
De luchtinlaat zit daarbij in het centrale
gedeelte van de dubbele dop.
10 John Deere heeft de getrokken spuitmachine aangepast voor het Sotera-vulsysteem
van BASF. Als gewasbeschermingsmiddelen in
vaten worden aangeleverd, is de kans op morsen aanwezig. Bij het Sotera-systeem wordt op
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het vat een pompset geplaatst met een doorstroommeter. De slang aan deze unit wordt
op het zuigdeel van de zuigleiding van de
pomp op de spuitmachine aangesloten. Nadat
de gewenste hoeveelheid middel door de doorstroommeter is gegaan, wordt de leiding met
de kraan afgesloten. Echter, de hoeveelheid
middel in de slang moet ook nog in de spuittank terecht komen. Door de pompset van het
vat los te maken en deze te koppelen op de uitloop van de schoonwatertank wordt ook het
achtergebleven deel spuitmiddel met schoon
water naar de tank gezogen.
11 Bij de grote zelfrijdende veldspuiten komt
de stabiliteit door de gewenste vrije doorgang
vaak in het gedrang. Een spoorbreedte van
150 cm past daarbij nauwelijks meer. Om
flexibel te zijn, heeft de Italiaanse Bargamzelfrijder de mogelijkheid om vanuit de cabine de spoorbreedte te verstellen van 180 cm
tot 225 cm bij de gedemonstreerde machine.
Bij andere veldspuiten zijn verstellingen van
150 cm tot 300 cm mogelijk.
12 De Engelse fabrikanten van zelfrijders
waren ook volop aanwezig. De Bateman 3000
bijvoorbeeld, heeft wat kleinere wielen, maar
staat wel hoog boven het gewas.
13 Datzelfde kan niet worden gesteld van de
combinatie JCB met Landquip. Deze constructie is duidelijk minder hoog zodat een goed
graangewas behoorlijk veerkrachtig moet zijn.
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Voor de opbouw op het laadvlak van deze trekker
heeft Landquip een aparte tank moeten maken.
14 In Engeland wordt behoorlijk veel vloeibare kunstmest toegepast. Voor het toedienen
van deze vloeibare middelen heeft BFS druppelstokjes ontwikkeld met daarin een rode
schijf met vijf verschillende doseergaten. Dit
stokje wordt op elke dophouder van een gewone spuitmachine geplaatst. Met de rode schijf
wordt de centrale toevoer naar de vier uitstroomopeningen geregeld. Bij afwijkende
rijsnelheden wordt de druk aangepast om
zo de dosering gelijk te houden.
Automatisering
15 Nauwkeurig aansluiten zonder overlap of
te ruim rijden is een grote kunst, vooral bij
brede werktuigen. Met satellietnavigatie (GPS)
is dat veel preciezer te doen. Het Amerikaanse
bedrijf Trimble demonstreerde op een Case IH
trekker hoe exact het systeem werkt en hoe
snel hij na de passage van een obstakel – en de
chauffeur het systeem opnieuw heeft geactiveerd – weer op het geprogrammeerde spoor
terug is. Het Autopilot systeem van Trimble
kent twee modules: bij de eerste wordt steeds
parallel en op de gekozen afstand aan de ingestelde rechte lijn van A naar B gereden, terwijl
bij de tweede module de trekker op constante
afstand van een vooraf ingevoerde gebogen
lijn – langs een perceelsrand – blijft. Op het
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dashboard midden voor zit een instrument
met een rij horizontale rode en groene leds,
ter controle van wat het systeem moet doen.
16 Midtech, de elektronica afdeling van LH
Agro/Teejet, introduceert het Legacy 6000
stand alone computersysteem voor de op- of
inbouw in trekker of zelfrijdend werktuig
voor het precies rijden bij veldbewerkingen.
Voor het exact toedienen van spuitmiddelen
bij wisselende rijsnelheden maakt Midtech
gebruik van radar. Voor het exact aansluiten
van de spuitbanen is het hiervoor vermelde
Autopilot in het systeem geïntegreerd.
LH Agro/Teejet introduceerde daarnaast de
LH serie 70 monitoren. Om de klanten geen
overdaad en dus te dure apparatuur te laten
aanschaffen is voor deze serie ‘hardware’
leverbaar op drie niveaus. Wie weet wat hij
wil automatiseren en welke software hij wil
installeren, weet ook welke hardware hij
moet aanschaffen.
17 Müller Elektronic introduceerde de Basic
Terminal Top voor precisielandbouw. De terminal is voor diverse werkzaamheden te programmeren en werkt via een Isobus systeem.
De gegevens die van de diverse jobcomputers
komen, verzamelt en bewerkt hij tot een signaal voor de in- en bijstelling van het werkende element van het werktuig aan of achter de
trekker. Alle in- en uitgevoerde signalen worden opgeslagen en kunnen via een ‘USB stick’
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– een kleine stekker – worden overgebracht
naar een computer thuis.
Müller introduceerde ook de Trade-leader, een
parallelgeleidingsysteem via D-GPS. Net als bij
Trimble is dit systeem niet alleen programmeerbaar op parallelgeleiding op instelbare
afstand, maar ook op het volgen van een ingegeven bochtige lijn. Müller stelt daarbij dat
het GPS-systeem bij deze vorm van precisie
de afstand ook haaks op de rijrichting gaat
meten.
Ook Dickey John, een van de oudste bedrijven
op het gebied van elektronica, doet mee in de
competitie wie het meest nauwkeurig kan
werken. Zij brengen een systeem op de markt
onder de naam ‘Field Guide’.
Oogstmachines
18 Diverse gewassen worden eerst in zwad
gelegd om te drogen en af te rijpen. Daarna
wordt het zwad opgeraapt en gedorst. Voor
zaden die gemakkelijk uitvallen, is een doekopraper aan te bevelen, omdat het zwad daarmee beter intact blijft dan bij een tandenopraper.
Shelbourne Reynolds maakt doekoprapers in
breedtes van 3,60 m, 4,20 m en 4,80 m. Omdat
een hydromotor de opraper aandrijft, is montage op elk maaibord zonder problemen
mogelijk.
19 Bij de oogst van papavers voor de winning
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van medicinale morfine moeten alleen de
zaadbollen en het bovenste stukje stengel
worden geoogst en aansluitend gedroogd.
Op het tentoonstellingsterrein stond daarvoor
een combinatie van een Claas Jaguar veldhakselaar met een maaibord van een Lexion maaidorser. Voor en in het maaibord is een
eenheid met lange, dicht bij elkaar staande
vingers geplaatst met daarboven een invoertrommel. Als het gewas tussen de ‘lange vingers’ terechtkomt, knipt het nog aanwezig
maaimes van het maaibord het materiaal af,
waarna de trommel het bovenste deel naar de
hakseleenheid voert. Omdat slechts het topje
van het gewas wordt geoogst, is bij een mooie,
vlakke grond een rijsnelheid van 15 km/h
goed mogelijk.
20 Om aardappelen in kisten te rooien
zonder deze te beschadigen ontwikkelde
R. Larrington een lange wagen met daarop
een opbouw met acht verschillende uitlopen
van kunststof. Nadat de kisten zijn geplaatst
laat de chauffeur de bovenbouw zakken, waardoor vrijwel alle aardappelen op kunststof
worden opgevangen. Tijdens het vullen wordt
de bovenbouw hydraulisch omhoog geduwd,
waardoor de valhoogte zo veel mogelijk wordt
beperkt. Als de kisten gevuld zijn, wordt de
bovenbouw in de bovenste stand gedrukt en
kunnen de kisten met een heftruck worden
verplaatst. •
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