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Trends spuitmachinemarkt: getrokken, breed en gps
Kamps de Wild verkocht het afgelopen seizoen één Amazone aanbouwspuit in de Nederlandse akkerbouw.
Bij Hardi was dat aantal nul en bij Kverneland vijf. Bij laatstgenoemde stond daar het tienvoudige aan getrokken
spuiten tegenover. Ook de brede spuitboom en gps zijn trends. Zelfrijdend komt opzetten.

K

amps de Wild was in het seizoen
2007/2008 in ons land goed voor
zo’n veertig getrokken spuiten. De
aanbouwversie is procentueel bijna te ver
waarlozen, want in het seizoen 2006/2007
was het aantal dat Kamps de Wild er ver
kocht nul. Een soortgelijke situatie doet zich
ook voor bij onder andere Dubex, Hardi en
Kverneland. De reden voor de verschuiving
– tien jaar geleden was de verhouding nog
ongeveer fiftyfifty – is bij alle merken gelijk:
de aanbouwspuit zit met een tankinhoud
van rond de 1.500 liter en een boombreedte
van circa 27 meter aan zijn maximum. Boer
en loonwerker in Nederland willen uit het
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oogpunt van efficiëntie echter meer.

Meer capaciteit
Een spuitmachine in de driepuntshef komt
samen met een extra tank in de fronthef qua
hoeveelheid mee te nemen vloeistof in de
buurt van de getrokken spuit. De beschikbare
ruimte om de spuitboom op te vouwen, en
daarmee de maximale boombreedte, is echter
beperkt. Met een breedte van 28 meter ten
opzichte van 42 meter van de getrokken
spuit, neemt laatstgenoemde per slag 50 pro
cent meer mee. Bij 21 meter als uitgangspunt
is dat zelfs 100 procent. Met een tankinhoud
van 1.200 liter ten opzichte van 2.400 liter

voor de getrokken, verzet de laatste per
vulling het dubbele aan hectares. Verder is
het monteren en demonteren van de aan
bouwspuit, als de trekker ook ander werk
moet doen, omslachtig. Een getrokken versie
koppelt gemakkelijker aan en af. De tijds
factor werkt op alle fronten in het voordeel
van de getrokken versie. De voorkeur komt
dus bepaald niet uit de lucht vallen. De grote
boombreedte is typisch Nederlands.

Vlak land biedt voordelen
Amazone bouwt dit jaar zo’n 1.500 aanbouw
spuiten voor de West-Europese markt. De
gemiddelde boombreedte is 24 meter. Berrie
Wijs van Kamps de Wild zegt daarover: “In
vrijwel ieder Europees land moet de fabrikant
rekening houden met heuvels, alleen bij ons
niet. Daarom gaat de Nederlandse boer het
verst in spuitboombreedte. Amazone moet
echter Europees denken en dan is bij een
boombreedte van 40 meter momenteel de

grens wel bereikt.” Ook de andere merken
die Europees denken, houden volgens Wijs
in grote lijnen die grens aan. Boven 40 meter
wint volgens hem de fascinatie voor de tech
niek het van de gebruikslogica. Bert van der
Horst van Kverneland en Willem Eriks van
Dubex delen die mening. Eriks: “40 meter is
bij ons voor getrokken zo ongeveer de norm.
Daarboven moet je technisch goed weten
wat je doet en neemt de kans op brokken bij
onoordeelkundig gebruik toe. Wij focussen
ons vooral op tankinhoud om langs die weg
de slagvaardigheid te vergroten.” De Velton
met z’n tank van 12.500 liter is wat Eriks
betreft het ultieme voorbeeld. Deze lucht
geveerde twee-asser is in ons land nog niet
verkocht, maar doet het goed in Oost-Europa,
vooral vanwege de beperkte beschikbaarheid
van punten waar je de machine kunt vullen
met water. Om diezelfde reden ziet Johannes
de Boer van Hardi-importeur Homburg liever
wat meer aandacht voor spuiten met minder

water. Samen met een hogere snelheid is
daar volgens hem meer capaciteit te halen
dan uit nog bredere spuitbomen. Hardi gaat
tot 40 meter. CHD gaat met bomen tot 54
meter het verst. Er is er een in Nederland
verkocht en twee zijn er in bestelling. Ook
52 meter doet het goed bij de fabrikant in
Ter Apel. Directeur Albert Eefting ziet het
beperken van het aantal rijsporen als een
belangrijke reden. Dat de chauffeur met
beleid moet rijden, klopt, zegt Eefting, maar
volgens hem is dat bij 45 en 48 meter ook al
zo. CHD/Eefting bouwt dit seizoen zo’n
honderd spuiten, allemaal klantspecifiek
en bijna allemaal getrokken: 45 procent
komt terecht in Nederland, 40 procent in
Duitsland, en 60 procent heeft een spuit
boombreedte van 39 meter of meer.

Aanbouw uit de tijd
Dubex verkocht het afgelopen seizoen zo’n
tweehonderd veldspuiten in Europa, waarvan
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dertig in de categorie aanbouw. Daarvan
kwamen er tien terecht in de akkerbouw.
De overige twinitg aanbouwmachines gingen
vooral naar bollentelers en veehouders. Het
omslagpunt tussen aanbouw en getrokken
was er bij Dubex al in 1993. De fabrikant uit
Stadskanaal introduceerde toen de Junior.
Deze eenvoudige spuitmachine met een
inhoud van 1.800 of 2.300 liter en een boom
breedte van 18 tot 27 meter was bedoeld om
voor de akkerbouwer de stap naar ‘getrok
ken’ te vergemakkelijken. Dat werkte. Ook
nu loopt de Junior bij Dubex nog steeds goed.
Voor Hardi lag het omslagpunt van aanbouw
naar getrokken in de Nederlandse akker
bouw ook al in het begin van de jaren negen
tig. De importeur uit Stiens meldt echter dat
de populariteit van de aanbouwspuit in de
groente- en bloembollenteelt en de tuin- en
parksector nog ongeslagen is. Dat blijft
volgens Johannes de Boer ook zo vanwege
de kleine percelen en de smalle wendakkers.
Hardi verkoopt ze met spuitbreedtes vanaf
6 meter en op verzoek met luchtondersteu
ning. Bij 18 meter ligt volgens De Boer in
de genoemde sectoren het maximum. Op het
totale verkoopplaatje van Hardi in Nederland
wint de aanbouwversie het nog duidelijk van
getrokken en zelfrijdend samen.

Positiebepaling
De toepassing van gps is bij Dubex de belang
rijkste ontwikkeling van de laatste jaren.
Eriks gaat ervan uit dat die techniek nog veel
potentieel heeft. Het biedt Dubex de mogelijk
heid om het aantal secties waaruit de boom
is opgebouwd (nu maximaal 13) te vergroten
zonder dat de chauffeur qua bediening tegen
grenzen aanloopt. John Deere ziet dat plaats
specifieke afsluiten van secties eveneens als
de belangrijke ontwikkeling van de komende
tijd. Hetzelfde geluid is te horen bij Kamps de
Wild. In de ogen van Berrie Wijs is de belang
stelling voor gps soms bijna overtrokken. Hij
vermoedt dat de mogelijkheid om subsidie te
krijgen daar een rol bij speelt. Bert van der
Horst van Kverneland ziet een belangrijk
stuk potentie van gps ook in de mogelijkheid
om ’s nachts te spuiten. Het variëren van de
spuitbreedte met stappen van steeds één dop
is technisch uitvoerbaar, maar Allard Martinek
van John Deere-importeur Louis Nagel denkt
dat de prijs-/prestatieverhouding dan ongun
stig uitpakt: “De praktijk ervaart een stukje
overlap niet als nadelig”, aldus Martinek.
Johannes de Boer van Homburg/Hardi gaat
ervan uit dat de afsluitbare dop slechts een
kwestie van tijd is: “De techniek is voor
handen, dus dan vindt het ook toepassing.”

De Boer constateert dat alles wat valt onder
de noemer ‘i-mode’ (gps en aanverwante
elektronica) pas de laatste twee jaar echt
doorbreekt. Ook de ‘auto-wash-techniek’
vindt bij Hardi gretig aftrek.

Zelfrijdend in opmars
Bij Delvano loopt het aantal verkochte
zelfrijders geleidelijk aan op; alleen al het
afgelopen voorjaar wist importeur Westrate
in Krabbendijke er in ons land negen aan de
man te brengen. Het zijn vooral loonwerkers
en grote akkerbouwers die al meerdere jaren
ervaring hebben met getrokken spuiten en
nu overstappen naar zelfrijdend. Ook middel
grote akkerbouwers investeren in zelfrijders,
meestal jong gebruikt. De trend komt vooral
door de vraag naar meer capaciteit. De klanten
kiezen volgens Westrate gemiddeld voor een
tank rond de 3.000 liter en een boombreedte
van 33 of 45 meter. Een zelfrijder haalt z’n
winst ook op kleine percelen en op de kop
akkers vanwege z’n goede wendbaarheid.
Ook de iets hogere rijsnelheid speelt in de
populariteit een rol. De hoge prijs van een
zelfrijder vraagt uit het oogpunt van rende
ment aanzienlijk meer hectares dan een
getrokken versie. Johannes de Boer van
Homburg ziet desondanks de komende jaren

Vooral loonwerkers en grote akkerbouwers kopen nu zelfrijders. De trend komt vooral door de vraag naar meer capaciteit. Dat je bij een getrokken spuit een
‘extra trekker’ hebt, is niet altijd waar. Vaak staat de trekker het hele seizoen voor de spuit.
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in Nederland het aantal zelfrijders toenemen.
De importeur uit Stiens verkocht het afgelopen
seizoen zeven Alpha’s, maar een veelvoud
van dat aantal als zelfrijdend op basis van de
trekker. De cabine komt dan voorop en een
tank van 2.500 liter achterop. “Op kleine
percelen is de trekkerversie nog weer wend
baarder dan de echte zelfrijder”, aldus De
Boer. Bij Agrifac in Steenwijk valt ongeveer
een derde van de zeventig in Nederland
verkochte machines onder de noemer zelf
rijdend; twee derde is getrokken. Het aandeel
aanbouw is bij Agrifac zo goed als nul en het
aandeel zelfrijders loopt op. De gemiddelde
boombreedte is 36 à 39 meter met een
tendens naar breder. Doeko Blauw van
Agrifac denkt dat de praktijk het voordeel
van een ‘extra trekker’ bij de getrokken spuit
wat te hoog inschat: “Meestal staat de trekker
het hele seizoen voor de spuit. Het verschil
met een zelfrijder is dan niet zo groot meer.”

Ook bij Louis Nagel
John Deere verkoopt in ons land nu nog
alleen getrokken machines. De ‘aanbouw
periode’ was op het moment dat de
Amerikaans-Duitse fabrikant Douven over
nam al zo goed als voorbij; de periode van
de zelfrijders zit er aan te komen. De 4000-36

gaat binnenkort in productie. Wilco Jillissen
van importeur Louis Nagel denkt dat er het
komende seizoen plaats is voor drie John
Deere zelfrijders in Nederland. De markt
voor ‘nieuw’ is volgens hem redelijk
constant. De trend naar zelfrijdend zet
desondanks door, omdat er ook gebruikte
machines op de markt komen. Die vormen
volgens Jillissen een alternatief voor de nieuwe
getrokken spuit. Hij waarschuwt voor de
technische staat van zo’n gebruikte zelf
rijder, die vaak al veel uren maakte. De
verkoop van getrokken machines door Louis
Nagel beweegt zich rond de 55 per jaar met
een gemiddelde boombreedte van 33 meter.
Kruse in Ootmarsum verkoopt in ons land
op jaarbasis tussen twee tot vijf Dammann
spuiten. De verhouding tussen zelfrijder en
getrokken is ongeveer gelijk. De zelfrijder
wordt vooral verkocht op comfort en capaci
teit. Albert Eefting van CHD denkt dat het
met de trend naar zelfrijdend in Nederland
nog wel meevalt: “Het blijft toch vooral een
loonwerkersmachine en dan ook nog maar
sporadisch. Ik zie het aantal niet noemens
waardig toenemen.” Doeko Blauw van
Agrifac ziet de trend naar meer zelfrijdend
wel. Het gemak waarmee een zelfrijder
door het veld beweegt en de goede gewichts

Indicatie Nederlandse
spuitmachinemarkt ’07/’08
Agrifac
Amazone
CHD
Delvano
Dubex
Hardi
John Deere
Kverneland

70
40*
45*
45
85
50
60*
50*

* bijna volledig getrokken

verdeling spelen daarin volgens hem een
belangrijke rol. Gezien het aantal keren dat
een veldspuit op (bijna alle) percelen komt,
kan de ‘self propelled’ in de gewasbescher
ming volgens Blauw aanzienlijk sneller uit
dan menig andere zelfrijder.

Van de verkochte Dubex veldspuiten was vorig seizoen 85 procent getrokken. De Junior zorgde al in 1993 in Nederland voor de grote doorbraak van getrokken
modellen bij Dubex.

LandbouwMechanisatie juni 2008

17

