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Een eigen maaidorser:
groot maar gebruikt of klein en nieuw?
Een argument van veel akkerbouwers om een maaidorser
aan te schaffen was de goede graanprijs van het afgelopen
jaar. Er is meer vertrouwen gekomen in het gewas dat op
het veld als spilfunctie dient, maar dit komt nog niet tot
uiting in de portemonnee.

Of een nieuwe, kleine boerenmaaidorser uit kan, hangt naast het areaal ook af van de periode van
afschrijving.

E

indelijk is er een positieve kente
ring gekomen in de graanprijs van
afgelopen seizoen. Werd je net voor
de oogst nog voor gek verklaard als je als
boer 200 euro per ton vroeg, in de winter is
anders gebleken. Veel partijen werden voor
200 tot 250 euro per ton verkocht. Sommige
pools betaalden 230 euro, een resultaat
waarvoor je enkele jaren geleden nog meer
dan twee ton tarwe moest leveren. De prijs
was dus goed, alleen bleef de fysieke
opbrengst wat achter; 7 à 8 ton was goed
vorig jaar. Een dubbele prijs en 20 procent
minder opbrengst zorgde netto toch voor
een ‘goede’ financiële opbrengst per hectare.

basis worden meestal loonwerkerstarieven
gebruikt, voor tarwe zo’n 170 tot 200 euro
per hectare. Dan rijst de vraag over hoeveel
jaar je de maaidorser economisch afschrijft.
En wil je een nieuwe, kleine machine of kies
je voor een gebruikte grote? De capaciteit
speelt hierbij een grote rol. Grotere maaidor
sers van ongeveer vijftien jaar oud benaderen
de prijs van een nieuwe, kleinere maaidorser.
Hier kleven voor- en nadelen aan. Bij een
gebruikte kan het onderhoud na verloop van
tijd meewegen, terwijl bij een nieuwe je de
eerste paar jaar vrijwel zonder grote kosten
zit bij normaal gebruik.

Vervangingen

Je kunt wel een grote maaidorser aanschaffen
voor een aantrekkelijke prijs, maar je moet
ook even kijken naar het vervolgtraject in
de keten, namelijk de afvoer van het graan.
Voor een vlotte afvoer zijn de grootte van
de kippers en de afstand van belang. Afvoer
in containers is ook een optie, maar wil je
blijven dorsen, dan moet er enige regelmaat
in het brengen van containers zijn.

Ongeveer twee jaar geleden is de vervangings
markt voor maaidorsers weer op gang gekomen.
Veel kleine, oude maaidorsers zijn vervangen
door moderne, maar vooral grote machines.
De matige zomers zijn ook bij veel akker
bouwers een argument om over te schakelen
naar meer capaciteit. Populair zijn de maai
dorsers van tien tot vijftien jaar oud. De kop
is eraf, van de prijs en van de machine, en dit
is erg aantrekkelijk. Omdat in Nederland
weinig nieuwe maaidorsers zijn verkocht,
moesten deze uit andere landen worden
betrokken. Vooral Duitsland en Engeland
waren en zijn nog steeds landen waar veel
maaidorsers vandaan komen.

Afweging
Als akkerbouwer dien je je natuurlijk vooraf
af te vragen of een maaidorser uit kan. Als
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Graanafvoer

Boerenmaaidorser
De laatste jaren is de verkoop van nieuwe
‘boerenmaaidorsers’ weer gestegen. Dit zijn
nieuwe maaidorsers met een lagere capaciteit
dan de grote broers. De fabrikanten zagen
weer licht gloren aan het einde van de tunnel,
doordat veel machines aan het eind van hun
Latijn waren en deze boeren zelf graag hun
graan dorsen. Afgelopen jaar bieden verschil
lende fabrikanten weer kleinere modellen
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oogst
aan voor een instapprijs die tussen de 70.000
en 80.000 euro schommelt. Wie wat extra’s
wil, zoals een breder maaibord of een hydro
statische aandrijving, dient daar uiteraard
wat meer voor te betalen. De prijs komt dan
op ongeveer 100.000 euro. Daarmee zijn ze
interessant voor wie zo’n 100 hectare per jaar
dorst. Wel moet je dan de arbeid niet betalen
en de machine over tien jaar afschrijven en
niet over vijf jaar, zoals de bank adviseert.

New Holland
New Holland heeft met de TC 5000serie een
waardige opvolger gevonden voor de oude
TCserie. De modellen zijn leverbaar met vier
of vijf schudders, waarbij het zeefoppervlak
dat door wind gecontroleerd wordt varieert
tussen 3,27 m2 bij de twee vierschudders en
4,12 m2 bij de vijfschudders. Oudere model
len dan de TC 56 zijn ook nog actief. De 8060
en 8070 hebben evenveel reinigingsopper
vlak als de TC 56, bij de TX 32 en TX 34 is
dit iets lager.
De CSserie is een model dat tussen de TC
en de CX/CR valt. De machines hebben aan
merkelijk meer capaciteit en zijn bovendien
voorzien van meer elektronica.

John Deere

Maaidorsers kun je met de C.O.F (Calculated Output Factor) vergelijken. Deze factor berekent de capaciteit
waarbij de uitkomst varieert tussen 25 (lage capaciteit) en 43 (hoge capaciteit).

John Deere
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1188 SII Hydro/4

1450 CWS

Bouwjaar
Motorvermogen kW (pk)
Transmissie
Breedte dorstrommel (m)
Diameter dorstrommel (m)
Zeefoppervlak (m2)

1990-1992
154,4 (210)
hydrostaat
1,56
0,61
5,25

2001-heden
132,3 (180)
hydrostaat
1,30
0,61
4,60

Aantal schudders
Schudderoppervlak (m2)
Inhoud graantank (l)
Gewicht (kg)
C.O.F.

6
5,85
6.000
10.970
35,67

5
4,83
6.000
9.400
32,47
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John Deere heeft met de 1450 CWS en 1550
CWS twee modellen in het pakket die betaal
baar zijn voor akkerbouwers. De zeefcapaci
teit is met 4,60 respectievelijk 5,60 m2 een
stuk groter dan de TC 5000serie van New

Claas

Holland. Vergelijkbare oudere types van John
Deere met hetzelfde zeefoppervlak zijn de
machines uit de 20 en 22serie. Beide series
zijn nog steeds populair onder loonwerkers.
De machines zijn nog relatief jong.
De 20serie is gebouwd tussen 1992 en 1997,
de 22serie tussen 1997 en 2001.

Claas
Ook de Claas Medion valt in dezelfde lijn als
de eerder genoemde merken. Deze serie
heeft vier types (310, 320 330, 340) die, met
uitzondering van de 330, allemaal vanaf 2000
worden gebouwd. De productie van de 330
startte een jaar later. De 310, 320 en 330 zijn
allemaal vijfschudders met een zeefopper
vlak van 4,25 m2. Het vlaggenschip uit de
reeks is de 330. Deze telt zes schudders met
een totaal zeefoppervlak van 5,10 m2.
Vergelijkbare oudere types zijn de Dominator
88, 98 en 108. De productiejaren van deze
types liggen tussen 1986 en 1998.

Een nieuwe, kleine maaidorser is bijna net zo duur als een grotere gebruikte van vijftien jaar oud.
Instapserie bij John Deere is de CWS.

Vergelijken
Uiteraard spelen naast het zeefoppervlak nog
andere factoren een rol om een maaidorser
aan te schaffen. Met name de trommelgrootte,
graantankinhoud en het motorvermogen
kunnen een rol spelen. Om maaidorsers met
elkaar te vergelijken is de C.O.F (Calculated
Output Factor) opgesteld. Deze factor berekent
de capaciteit waarbij de uitkomst varieert
tussen 25 (lage capaciteit) en 43 (hoge capaci
teit). De C.O.F. wordt berekend met een loga

Dominator 108 SL Classic

Medion 320

Bouwjaar
Motorvermogen kW (pk)
Transmissie
Breedte dorstrommel (m)
Diameter dorstrommel (m)
Zeefoppervlak (m2)

1990-1998
162,4 (221)
hydrostaat
1,58
0,45
5,10

2000-heden
147,0 (200)
hydrostaat
1,32
0,45
4,25

Aantal schudders
Schudderoppervlak (m2)
Inhoud graantank (l)
Gewicht (kg)
C.O.F.

6
6,95
6.500
10.625
35,30

5
5,80
6.500
10.780
32,54

ritmische formule, waarin alle belangrijke
componenten van een maaidorser zijn opge
nomen. Op www.barendregt.nl/mf/COF.XLS
staat een voorbeeld waarmee je zelf kunt
rekenen. In de vergelijking hebben we drie
merken naast elkaar gezet. Naast een nieuwe
boerenmodel hebben we ook een model van
hetzelfde merk gezet dat ongeveer vijftien
jaar geleden voor het laatst is gebouwd. Deze
gebruikte machines zijn weliswaar groot,

New Holland

maar voor een aantrekkelijke prijs te vinden.
De nieuwe modellen hebben een stuk
minder capaciteit en kosten nieuw (bijna)
net zoveel als de grote gebruikte.

TX 66

TC 5080

Bouwjaar
Motorvermogen kW (pk)
Transmissie
Breedte dorstrommel (m)
Diameter dorstrommel (m)
Zeefoppervlak (m2)

1993-1997
183,8 (250)
hydrostaat
1,56
0,61
4,03

2007-heden
176,4 (240)
hydrostaat
1,30
0,607
4,12

Aantal schudders
Schudderoppervlak (m2)
Inhoud graantank (l)
Gewicht (kg)
C.O.F.

6
5,23
8.000
12.400
35,48

5
4,36
6.000
9.600
32,82

LandbouwMechanisatie juli/augustus 2008

23

