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De kolk uit de tank
Energiekosten drukken steeds zwaarder op de exploitatie van akker- en loonwerkbedrijven. Maar wie een beetje
oplet, kan het gasolieverbruik van trekkers nog aanzienlijk omlaagbrengen. Rij niet plankgas en negen andere tips
om de kolk uit de tank te halen.
1) Motorconditie
Voor een zo efficiënt mogelijk verbruik moet
het verbrandingsproces in de motor optimaal
zijn. Dat betekent schone olie van de voor
geschreven kwaliteit, een schoon brandstofen luchtfilter, een goed werkende brandstof
pomp en verstuivers. Onder stoffige omstan
digheden is dagelijks reinigen van het lucht
filter noodzakelijk. Bij een onderhoudsbeurt
wordt de klepspeling gecontroleerd. Bijstel
len kan (tijdelijk) leiden tot wat extra ver
bruik. Dat mag echter nooit een reden zijn
om het stellen van de kleppen achterwege
te laten.

2) Bedrijfstemperatuur
Zorg ervoor dat de motor snel op tempera

tuur komt door na de start de trekker met
een licht te belasten. Een (te) koude motor
vraagt niet alleen extra brandstof, maar is
ook slecht voor de levensduur. Blijft de
motor tijdens het werk te koud, dan moet
de thermostaat worden gecontroleerd.

3) Bandenprofiel
Gebruik banden op de juiste spanning en
met goed profiel. Slecht profiel op de banden
van de aangedreven wielen leidt tot overma
tige slip. Daardoor neemt de bewerkingstijd
toe en daarmee het brandstofgebruik.
Minder in het oog springend, maar ook oor
zaak van extra brandstofverbruik is een te
hoge bandenspanning. Er staan dan in het
veld te weinig nokken in de grond en dat

leidt tot een hoger verbruik. Ook vanwege de
structuur van de grond verdient de banden
spanning aandacht. Bij bandenspanningen
van minder dan 1,5 bar herstelt de structuur
van de grond zich vanzelf, daarboven niet.

4) Gewicht
Als er veel trekkracht wordt gevraagd, zoals
bij ploegen en transport, moeten de nokken
van de banden op de aangedreven wielen
goed in de grond drukken. Omdat door de
hefboomwerking bij een toenemende druk
op de achteras de druk op de vooras juist
afneemt, moet dit gecompenseerd worden
met extra frontgewichten. Gebeurt dit niet,
dan dragen de voorwielen nauwelijks bij aan
de trekkracht. Ga bij het belasten van de
vooras niet verder dan de maximale belasting
bij de druk in de voorbanden.

5) Ploegafstelling
Ploegen is een bewerking die relatief veel
brandstof vraagt. Behalve de juiste banden
kun je het brandstofverbruik bij het ploegen
terugdringen door de ploeg goed af te stellen.
Zorg voor scherpe scharen met een goede
ondergreep. Om de trekweerstandregeling
optimaal te laten verlopen, moeten de elek
tronische koppelpennen een signaal geven
aan de computer die de hefinrichting com
mandeert. Dit signaal ontstaat als door onder
greep van de scharen de ploeg steeds dieper
wil gaan werken en meer weerstand
veroorzaakt.
Een ander aandachtspunt bij het ploegen is
de treklijninstelling. Bij een goed afgestelde
treklijn blijft het voorwiel in de voor lopen
zonder dat de bestuurder al te veel hoeft bij
te sturen. Als het voorwiel uit de voor wil
klimmen, is de treklijn niet goed afgesteld
en dat kost veel energie.
Ten slotte kun je door inschakeling van het
differentieelslot slip terugdringen van de
aangedreven assen.

6) Toerental
Lang niet alle werkzaamheden vragen het
volle vermogen van de trekker. Als je niet
gebonden bent aan een standaardaftakas
toerental, kun je het dieselverbruik tot wel
15 procent reduceren door op te schakelen
en het motortoerental te verlagen. Het opti
male verbruik van de trekkermotor ligt
meestal bij ongeveer 70 procent van het
nominale toerental. Niet alleen bij mecha
nisch schoffelen is deze techniek met een
lager toerental interessant, ook bij veel werk
zaamheden, die 50 tot 60 procent van het
vermogen vragen, kun je het verbruik op
deze manier terugdringen. Deze techniek
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Lang niet alle werkzaamheden vragen het volle vermogen van de trekker. Probeer bij dit soort klussen op
te schakelen en het toerental terug te brengen.

vertoont grote overeenkomst met het nieuwe
rijden in auto’s. Bijkomend voordeel: bij trek
kers betekent verlaging van het motortoeren
tal minder lawaai.

7) Spaaraftakas
Bij aangedreven werktuigen schrijven de
fabrikanten vrijwel altijd een standaard
toerental voor: 540 of 1.000 omw./min. Is de
verhouding tussen het potentieel aanwezige
aftakasvermogen van de trekker en het
gevraagde vermogen door het werktuig
klein, zoals bij een brede kopeg of frees,
dan wordt de brandstof efficiënt gebruikt
en valt er weinig brandstof te besparen.
Is het verschil echter groot, dan kun je
gebruik maken van de ecoschakeling op de
aftakas. Bij nominaal motortoerental maakt
de 540E aftakas ongeveer 750 omw./min.
Door het motortoerental met 30 procent
terug te brengen, maakt de aftakas en dus
ook de machine weer de standaard 540
omwentelingen per min. Bij sommige lichte
bewerkingen is het zelfs mogelijk de
1.000-toerenaftakas in te schakelen en daar
na het motortoerental tot circa 50 procent
terug te brengen, zodat de aftakas weer
540 omwentelingen per minuut maakt.
Als dezelfde motor van 70 kW maar voor
30 procent wordt belast, neemt het verbruik
af van 8,2 l/h tot 5,6 l/h.
Bij hoge belastingsgraden neemt het specifieke
verbruik af. Bij werkzaamheden, die met een
(veel) te zware trekker worden uitgevoerd,
kun je het verbruik beperken door het toe

rental te reduceren en daarmee een hogere
belastingsgraad te realiseren.

8) Stopknop
Bij oogstwerk mag het duurste werktuig in
de keten nooit stilstaan. Andere wel. Door de
trekker voor een transportcombinatie stil te
zetten als die op de rooier moet wachten,
bespaar je ongemerkt brandstof. Zet ook bij
de koffie- of lunchpauze alle motoren uit.
Laat ze niet langdurig onbelast stationair
draaien.

9) Rij beheerst en defensief
Gebruik zo veel mogelijk het handgas. Daar
mee simuleer je als het ware een cruise
control. Veelvuldig van rijsnelheid en
toerental veranderen tijdens het werk en
op de weg vraagt voor elke acceleratie weer
extra brandstof.
Bij transport met zwaar beladen wagens op
de weg is ver vooruit kijken een methode om
brandstof te besparen. Door bij het naderen
van een verkeersdrempel het handgas dicht
te duwen, nadert de trekker de hobbel met
aanvaardbare snelheid. Doorrijden tot vlak
bij die drempel betekent meer verbruik en
bovendien door het sterke afremmen extra
bandenslijtage.

10) Rij nooit plankgas
Bij het rijden met lege wagens is het plank
gas rijden verleidelijk. Maar dit vreet diesel
en de tijdwinst voor de laatste 5 km/h is
minimaal.
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