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EuM Agrotec Sterncracker
doet meer dan je denkt
Twee rollen met tanden doen soms meer dan je zelf verwacht. De Sterncracker van EuM verkruimelt, egaliseert en
mengt en kan daarom toegepast worden in zowel het voorjaar als het najaar. Door de verschillende werkbreedtes
is er voor elk bedrijf wel een geschikte machine leverbaar.

D

e Sterncracker is een combinatie
van twee rollen die je kunt gebruiken als nalooprollen aan diverse
aangedreven en niet-aangedreven grond
bewerkingsmachines. De rollen zorgen, bij
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juist gebruik, voor een goede verkruimeling
en een betere egalisatie van het zaaibed.
Kruse uit Ootmarsum is verkoper van deze
machines voor de Benelux en heeft inmiddels al aardig wat tevreden gebruikers.

Principe
De Sterncracker bestaat uit twee rollen met
tanden die achter elkaar zijn geplaatst. De
diameter van de voorste rol is groter dan de
achterste zodat je twee bewerkingen combineert. Een grotere diameter heeft een lage
omloopsnelheid en werkt dus egaliserend.
De kleine rol heeft een hoge omloopsnelheid
en dit komt de verkruimeling ten goede.
Beide rollen zijn massief en kunnen onder
normale omstandigheden dus niet vollopen.

Multifunctioneel
De Sterncracker S kun je met wat hulpstukken zowel in de front- als in de achterhef
gebruiken. De S-koppeldriehoek voor gebruik
in de fronthef is optioneel en op deze manier
kun je de Sterncracker het hele jaar gebruiken.
Sommige gebruikers hebben nog wat extra
aanpassingen gedaan wat in een nog bredere
inzet resulteert.

Bij de foto’s 1 – 4
[1]	De mate van verkruimeling kun je instellen
door de veerdruk te verstellen. Hoe meer veer
druk, des te meer verkruimeling.
[2]	De Sterncracker bestaat uit twee rollen met
tanden die wel vooruit rollen maar toch tegen
elkaar indraaien. Zo wordt vollopen voor
komen.
[3]	Kenneth Verbeek maakt gebruik van een frontSterncracker. Hij gebruikt hem in de fronthef en
in de hef van de spitmachine. Hiervoor he eft
hij een extra bevestiging op de machine gelast.
[4]	De voorste balk vult de gaten op. Ploegsneden
worden enigszins doorgesneden, vlakgelegd
en verkruimeld door de front-Sterncracker.

Sterncracker S30
Werkbreedte
Gewicht
Aantal tanden/meter
Prijs (excl. btw)
Optie: snelkoppeldriehoek

2,85 m
425 kg
67
2.550 euro
290 euro
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De ervaringen van gebruikers

Kenneth Verbeek
Luttelgeest

Rinus Vermuë
Luttelgeest

Koos Dekker
Strijensas

Stoppelbewerking
De Sterncracker S kun je in principe achter
elke grondbewerkingsmachine hangen. Een
paar voorbeelden zijn een cultivator, schijveneg of spitmachine. Uiteraard heb je voor
de ophanging passende verbindingsarmen
nodig en deze worden dan ook als optie door
de fabrikant geleverd.

Rinus Vermuë heeft in Luttelgeest een biologisch akkerbouwbedrijf.
Zijn bouwplan bestaat uit consumptieaardappelen, witlofpennen,
suikermaïs, sperziebonen, vroege peen en granen. De grondsoort is
jonge zeeklei van 18 en 20 procent afslibbaarheid.

Kenneth Verbeek heeft eveneens in Luttelgeest een geïntegreerd
akkerbouwbedrijf. Het bouwplan bestaat onder meer uit aardappelen,
snackpeen, zaai- en plantuien en witlofpennen. In 2008 werd een
Sterncracker aangeschaft.

Koos Dekker is eigenaar van Loonbedrijf Demijba in Strijensas. Dit
bedrijf is vooral actief in de akkerbouw en dan met name in de aardappel-, knolselderij- en spruitenteelt. Afgelopen voorjaar schafte
het loonbedrijf een hydraulisch opklapbare front-Sterncracker aan.

Rinus Vermuë: ‘Vooral voor distelbestrijding’
“De Vibrocat met Sterncracker heb ik dit jaar aange
schaft om vooral aardappelland na de oogst te cultive
ren en direct een zaaibed te creëren. Ook moest de
machine een goede, snijdende werking hebben om
onder meer distels te kunnen bestrijden. Dit is tot nu
toe goed gelukt. De machine loopt bovendien niet vol,
hij kan het aardappelloof goed verwerken en mengen
in de toplaag. De combinatie gebruik ik ook voor het bewerken van graan
stoppel. Het stro wordt goed ondergewerkt. Omdat ik gebruik maak van
normale zaaikouters wilde het stro zich nog weleens opstropen onder de
kouters. Nu heb ik dit niet meer. Sterke punten van de machine vind ik dat
hij alles afsnijdt. Ook worden de loof en stroresten goed ondergewerkt.
Volgens de folder is de werkbreedte 3 meter. De tanden werken echter
geen 3 meter maar 2,85 meter. De Sterncracker werkt echter wel 3 meter.
Voor de rest ben ik erg tevreden over de machine. Hij werkt goed en
behoudt over de gehele breedte van de machine de gewenste werkdiepte.”

Kenneth Verbeek: ‘Multifunctioneel’
“In eerste instantie zocht ik een machine om gewas
resten onder te werken en die ik tevens achter de
roterende spitmachine kon gebruiken om te egalise
ren. Na enig speurwerk kwam ik bij de Sterncracker uit.
Deze machine gebruik ik voor veel werkzaamheden
en er staan er nog een aantal op de rol. Het voordeel
van de Sterncracker is dat hij niet kan vollopen. Dit is
belangrijk omdat ik hem ook achter de spitmachine gebruik. In het voorjaar
ga ik hem ook gebruiken om in één werkgang het land zaaiklaar te maken.
In de fronthef komt dan de Sterncracker te hangen. Daarachter het neus
wiel en de beide achterwielen zodat alles gelijkmatig wordt aangedrukt.
In de achterhef hangt dan een rotorkopeg met een naloopeg. Ook in het
najaar gebruik ik hem wel om groenbemester plat te rijden. De Sterncracker
heeft een relatief hoog eigen gewicht. Hij komt niet zomaar omhoog.
Over het onderhoud ben ik ook tevreden. Dit bestaat enkel uit het smeren
van een paar vetnippels.”

Koos Dekker: ‘Spaart werkgang uit’
“Op de zware grond is het bekend dat je meerdere bewerkingen nodig
hebt om grond in het voorjaar zaaiklaar te krijgen. Dit voorjaar lukte het
in een keer met een 6 meter brede Sterncracker in de fronthef en achter
op een 6 meter brede zaaibedcombinatie. De Sterncracker legt het nu
mooi vlak voor de trekker zonder dat het eigenlijk veel extra kracht kost.
De rollen lopen mooi over de ploegsneden zonder dat ze vollopen. De
egaliserende werking is goed. Bovendien heb je meer losse grond door
het breken van (harde) kluiten. Omdat we de machine nog maar sinds
dit voorjaar hebben, kan ik eigenlijk nog geen nadelen noemen.”
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Een cultivator en een schijveneg zet je
meestal in het najaar in voor de stoppelbewerking. De Sterncracker zorgt dan voor
de diepteregeling en het vermengen van de
toplaag. Met name (gehakseld) stro en aardappelloof zijn over het algemeen lastig
onder te werken. De machine levert dan het
mooiste werk af wanneer het stro en loof

‘krokant’ zijn zodat het kan breken.

Zaaibed
De Sterncracker S kun je ook inzetten voor
het maken van een zaaibed voor wintertarwe. Diverse gebruikers hangen de machine
achter de spitmachine zodat de grond wordt
geëgaliseerd. Een frontuitvoering van de
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Sterncracker, de S plus, is eveneens leverbaar. Voorop zijn verticale messen gemonteerd, de zogenoemde koppensneller.
Hierachter lopen de twee rollen. In plaats
van een frontgewicht dat loos in de hefinrichting hangt, heb je nu nuttig gewicht bij
je. Vooral bij tarwe zaaien in vers geploegd
land komt de machine goed tot zijn recht.
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Het rijcomfort is toch een stuk beter. Ook
voor werkzaamheden in het voorjaar kun
je de Sterncracker inzetten. Hij wordt dan
meestal als koppensneller ingezet.

Ploegloze grondbewerkingen
Niet-kerende grondbewerkingen worden
steeds populairder in Nederland. In het pak-

ket van EuM zijn machines opgenomen die
in combinatie met de Sterncracker een goed
zaaibed of winterland kunnen maken. Een
eenvoudige machine is de Vibrocat. Dit is een
cultivator uitgevoerd met drie rijen veertanden. Grote ganzenvoeten trekken de ondergrond goed los en het toekomstige zaaibed
wordt geëgaliseerd door de Sterncracker.

Sterncracker S30
De Sterncracker is een machine die je probleemloos
het hele jaar door kunt inzetten. Je kunt ze zowel in
de front als in de achterhef gebruiken. Bovendien
kun je de Sterncracker aan iedere machine bouwen.
Over de werking is iedereen tevreden. De rollen
lopen niet vol en werken egaliserend en verkruime
lend. De extra trek of duwkracht is nagenoeg nihil.

Voor en tegen
+ Vlak zaaibed
+ Goede verkruimeling
+ Kost weinig kracht
De ganzenvoeten van de Vibrocat snijden onkruiden goed los zodat ze kunnen uitdrogen.
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Het eﬀect van de rollen is goed te zien. De tanden van de Vibrocat trekken brokken omhoog die vervolgens
worden ﬁjngemaakt door de Sterncracker.

– Werktuigen smaller dan rol
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