Standaard zelfrijder kan
Gebruik van zelfrijdende spuiten in lange maïs
Maïs spuiten eind juli, begin augustus gaat niet met een trekker en een getrokken spuit. Daarvoor is meer
bodemvrijheid nodig. Er zijn speciale hogere zelfrijders op de mark, maar uit onze invetarisatie blijkt dat het
met een standaard zelfrijdende spuit moet kunnen. Een overzicht van wat de markt te bieden heeft.
Diverse fabrikanten hebben al de nodige ervaring met zelfrijders in de maïs. In Denemarken natuurlijk, maar ook bijvoorbeeld in maïsrijk Duitsland, waar er vanwege de oprukkende maïswortelkever ook al volop is gespoten in de zomer.
Gezonde, groene maïs kan volgens de ervaringen daar gerust
buigen, want die richt zich wel weer op. Hoe later er moet worden gespoten (lees: eventueel een tweede keer), hoe kritischer
het natuurlijk wordt. Aandachtspunt is dan hoeveel bodemvrijheid de spuit heeft en hoe glad die werkelijk is. Dat verschilt
onderling. Naast het knikken van zwakke maïsplanten is er ook
het gevaar van afvallende kolven. Maïsschade ontstaat vooral
wanneer een plant meerdere malen een tik krijgt.
De meeste spuitbomen halen de gewenste circa 2,50 meter
hoogte. Je mag de pluimen best wat raken, maar fijner is het
om een halve meter boven het gewas uit te komen. Bij zelfrijders is ook dat, eventueel met een tussenbok, hefmast of aanpassing, goed te realiseren. Een aandachtspunt bij voooral een
tussenbok, maar eventueel ook hefmast of andere spuitboomhoogteaanpassing is of je nog op vijftig centimeter hoogte
kunt spuiten voor andere klussen.
Voor een goede balanswerking en de nodige stabiliteit (minder
zijwaartse bewegingen bij oneffenheden op de spuitboom)
moet de machine bij voorkeur wel op breder spoor (2,25 of
3,00 meter) worden gezet. Een standaard goede balanswerking
moet toereikend zijn. Zeker in combinatie met actieve boomhoogteregeling is lange maïs prima te spuiten.

Zelfrijders in de maïs
Merk
Agrifac

Er zijn hogere versies op de markt om onder alle omstandigheden te kunnen spuiten. Denk daarbij aan argumenten zoals
extra lange, aangetaste of gevoelige maïs en beter zicht voor
de chauffeur. Nadelen van zo’n hoge versie is dat die flink meer
kost (ruim 25.000 euro ben je dan zo kwijt) en dat de spuit standaard op breder spoor staat voor de noodzakelijke stabiliteit,
en dus niet op een spoorbreedte van 1,50 tot 1,80 meter kan
worden (terug)gezet.
Pionier Dammann, die met de Highlander al jaren een verhoogde versie met een bodemvrijheid van twee meter in het
pakket heeft (destijds speciaal ontwikkeld voor bijvoorbeeld de
zonnebloementeelt), geeft aan dat er voor de maïs maar zeer
beperkt vraag is naar zijn Highlander-uitvoering. Daarin speelt
ook mee dat voor de meeste spuiten een optie leverbaar is om
de spuitboom voor de maïs hoog genoeg te krijgen. Agrifac
heeft afgelopen najaar als tweede fabrikant een hydraulisch
verstelbare verhoogde uitvoering in het pakket opgenomen.
Delvano bouwde al eerder op wens verhoogde versies met een
vaste hoogte voor speciale teelten. De Hardi Alpha Evo is ook
leverbaar in een vaste hogere versie. Maar dan kun je niet terug.
Meest voor de hand liggend is dus dat de maïs eind juli, begin
augustus met standaard zelfrijders zal worden gespoten. Een
extra investering in een speciale (hogere) uitvoering voor een
keer maïs spuiten in de zomer weegt voor velen niet op tegen
de opbrengsten in relatie tot eventuele beperkte schade in het
gewas.
Voor de loonwerkers die nu met getrokken
spuiten maïs spuiten, is de overstap naar een
Bodemvrijheid* Spuitboomhoogte*
zelfrijder wel een vraagstuk op zich. Loont het
125 cm
275 cm
om voor het spuiten van maïs in de zomer ex125 cm
275 cm
tra te investeren? Moet ik de zomerklus in de
125-200 cm
275-350 cm
maïs uitbestden of toch zelf de overstap ma120 cm
250/320 cm
ken naar een zelfrijder.
75-120 cm
300 cm
We maakten een rondgang langs enkele
120 cm
250 cm
zelfrijderfabrikanten en informeerden naar
bodemvrijheid, spoorbreedtes en spuitboomhoogtes. Bedenk wel dat de waarden wel sterk
120-200 cm
330 cm
gerelateerd zijn aan de standaard gehanteer110 cm
230 cm
de wielmaat, die kan verschillen. Het zit hem
in maïs niet vast op tien centimeter verschil.
120/165 cm
240 cm
Bovendien kan er veel op wens gemaakt of
aangepast worden.
110 cm
250 cm

Spoorbreedte*
150-225 cm
225-300 cm
190-265 cm
Amazone
(150)180-225 cm
Challenger
180-225 cm
Dammann
180-225 cm
225-305 cm
Highlander
225-305 cm
Delvano
Eurotrac
150-225 cm
225-300 cm
Hardi
Alpha Evo
180-220 cm
265-310 cm
John Deere 5430i
180-250 cm
215-285 cm
* Waarden volgens opgave fabrikanten, afhankelijk van de bandenmaat.
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Type
Condor
WideTracPlus
ClearancePlus
Pantera
Rogator
DT 2000 H
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Hogere versie kan
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Agrifac
Agrifac levert de standaard
Condor ook in WideTracPlusen ClearancePlus-uitvoering.
De WideTracPlus heeft een
verbreed Condor-onderstel
met dezelfde spoorbreedteverstelling. De ClearancePlus
(foto) heeft ook een breder
onderstel, uitgerust met hydraulische cilinders bij de fusees om de spuit i 75 centimeter hoger te zetten. In extra vrije doorgang
voor de spuitboom is standaard niet voorzien, maar dat is bespreekbaar.

Delvano
Delvano levert de Eurotrac in
standaarduitvoering zoals in de
tabel. De machine wordt afhankelijk van de wensen van de klant
echter ook anders uitgevoerd.
Denk aan breder op spoor, meer
bodemvrijheid door het verlengen van de op de foto zichtbare
portaalassen en grotere hoogtes
van de spuitboom. Hier zijn geen
standaard opties voor.

Dammann
Amazone
Amazone voert voor de Pantera nagenoeg
hetzelfde onderstel als Agrifac. Standaard
staat deze op een spoorbreedte van minimaal 1,80 meter, maar hij kan ook op
1,50 meter worden gezet, vandaar die
toevoeging in de tabel. Amazone levert
desgewenst deze (foto) tussenbok voor
70 centimeter meer vrije doorgang onder
de spuitboom. Daarmee komt deze dan
op 3,20 meter hoogte te hangen.

Dammann levert diverse zelfrijders, waaronder de hydrostaat
DT 2000 H. Op basis van deze spuit is al jaren deze (op foto)
Highlander-versie leverbaar. Hier is uitgegaan van de DT 2000
H op een spoorbreedte van 2,25 tot 3,05 meter. Via dubbele hydrauliekcilinders bij de fusees kan de bodemvrijheid 80 centimeter worden vergroot. Dammann claimt met echt rechte portaalassen in combinatie met een gladde onderkant de maïs weinig
te beroeren. De spuitboomhoogte kan desgewenst op maat anders worden
uitgevoerd.

Challenger
De individueel opgehangen wielen van de
nieuwe Rogator hebben standaard een bodemvrijheid van 75 tot 120 centimeter bij een
traploze spoorbreedte-instelling van 1,80 tot
2,25 meter. Het voordeel van deze constructie
is dat de hoogte kan worden aangepast aan
het gewas en dat je daarna voor transport laag
kunt gaan rijden. Gezien de standaard hoge
maximale spuitboomhoogte van drie meter, zoals op de foto goed zichtbaar, is in een extra
verhoging niet voorzien, maar die is desgewenst wel bespreekbaar.

John Deere
De John Deere 5430i is naar wens leverbaar
met mechanische of hydraulische spoorbreedteverstelling met een verstelbereik
van 70 centimeter. De machine is leverbaar
met verschillende spoorbreedtes, te beginnen bij 1,80 tot 2,50 meter tot maximaal
2,15 tot 2,85 meter. Een optie voor grotere
spuitboomhoogtes is niet leverbaar.

Hardi

De nieuwe Alpha Evo heeft standaard een
bodemvrijheid van 1,20 meter, maar is voor
deze toepassing optioneel leverbaar met een
vaste bodemvrijheid van 1,65 meter. De Alpha
is leverbaar met assen van vier verschillende
breedtes met 40 centimeter spindelverstelling. In de tabel de smalste en breedste as.
Desgewenst is een tussenbok of hefmast leverbaar voor grotere spuitboomhoogtes.
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