achtergrond

Tekst: Wilbert Beerling – Foto’s: Gertjan Zevenbergen,

eindgebruiker oplevert. Je zou verwachten
dat de spuit lichter wordt. Wil je echter een
lichte spuitmachine, dan is een aluminium
spuitboom daar geen garantie voor. De boom
is uiteraard niet het enige onderdeel van de
spuitmachine dat het gewicht bepaalt. Ook
het gewicht van het frame, de velgen en de
banden spelen een belangrijke rol. Bij Kverneland zie je dat een spuit met aluminium
boom vaak een paar honderd kilo lichter is
dan dezelfde spuit met stalen boom. Een lichtere boom kan bovendien ook uit de voeten
met een lichter parallellogram.

Minder zwiepen

Verdeeld over aluminium
Bij aluminium denk je aan een laag gewicht. Verder is het materiaal glad,
roestvrij en bestand tegen agressieve stoffen. Klinkt niet slecht voor een
spuitboom. Bovendien is aluminium stijf en het kan niet torderen. Maar
het breekt als het niet sterk genoeg is. Een aluminium boom heeft wel
voordelen, maar vraagt om een slimme constructie.

D

e aluminium spuitboom is niets
nieuws. In 1986 kwam het Franse
bedrijf Pommier er al mee op de
markt. Pommier is nu voor bijna 50 procent
eigendom van Hardi en Hardi valt op zijn
beurt weer volledig onder de Exel-groep.
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Ook spuitfabrikanten Agrifac, Berthoud en
Tecnoma vallen onder Exel. Onder meer Delvano en Agco – het moederbedrijf van onder
andere Challenger – betrekken aluminium
spuitbomen van Pommier. Maar ook Kuhn,
dat in 2009 een spuitendivisie verwierf door

de overname van Blanchard, betrekt de spuit
bomen van Pommier. Enkele bomen maakt
Pommier exclusief voor Kuhn. Behalve Pommier, leveren ook Lemken en Kverneland
aluminium spuitbomen.
De vraag is wat een aluminium spuitboom de

Een boom die minder zwiept, komt het
spuitbeeld ten goede. Met een stabielere
boom kan ook de dosering omlaag. Althans,
dat is de redenatie van Kverneland. “Vijf procent minder zwiep is een vijf procent lagere
dosering”, zegt Bert van der Horst, productmanager akkerbouw bij Kverneland Benelux.
“Maar het is aan de gebruiker daarin zijn
eigen lijn te trekken.” Dat een stabielere
boom bijdraagt aan een betere verdeling en
minder drift, zal niemand ontkennen.
“Aluminium en staal zijn onvergelijkbaar.
Staal kan namelijk bewegen, het verdraagt
torderen”, weet Van der Horst. “Aluminium
is stijf en doet dat niet.” Probeer maar eens
een aluminium steigerpijp te buigen. Of een
skistok. Die scheurt, maar buigt niet. Dat is
ook de uitdaging bij een aluminium spuitboom. “We hebben geleerd dat lange stalen
bomen een beetje flexibel moeten zijn”,
zegt Van der Horst. “Staal verdraagt namelijk
torsie, het breekt niet meteen als het wringt.
Daarom hebben we nog geen driedelige aluminium boom. Elk scharnierpunt zorgt voor
torsie. De vraag naar driedelige bomen is er
wel degelijk”, weet Van der Horst. Een tweedelige boom van 36 meter is namelijk erg
lang in transportstand. Dan steken de boomdelen boven de cabine uit en ligt de trans
porthoogte boven de vier meter. En dat kan
in enkele situaties een probleem opleveren:
“Op landweggetjes met laaghangende takken,
kan een hoge spuitboom een lastige situatie
opleveren”, weet Van der Horst. “Als Kverneland met een driedelige aluminium boom
komt, verwacht ik dat het een hybride boom
wordt waarbij alleen het eerste boomdeel
van staal is.”
Concurrent Kuhn heeft inmiddels al wel spuiten geïntroduceerd met driedelige aluminium
bomen.
Amazone, de Duitse fabrikant van spuit
machines, blijft bij de stalen boom, weliswaar met aluminium tipeinden. Amazone
rekent voor dat een ronde stalen buis met

een doorsnee van 70 millimeter en een
wanddikte van 3,6 millimeter, net zoveel
horizontale kracht kan verdragen als een aluminium buis met een doorsnee van 76,1 millimeter en een wanddikte van 4,5 millimeter.
Thelen van Reesink en ook Van der Horst
bevestigen de Amazone-redenatie: “Een aluminium boom is visueel groter.” Toch slagen
de fabrikanten erin een spuit met aluminium
bomen qua breedte net zo compact te transporteren als een spuit met een stalen boom.
Barry Weis van Amazone-importeur Kamps
de Wild, wijst erop dat een aluminium profiel met dezelfde dikte als een stalen profiel
minder sterk is. Niet onlogisch, dat stalen
profiel is ook driemaal zo zwaar. Wil je met
aluminium dezelfde sterkte bereiken, dan
moet je slimmer construeren. De truc van
een boom verlichten en verstevigen is een
slimme constructie. Pommier en Kverneland
gebruiken daarom een driehoeksconstructie.
Maar ook een stalen boom kun je slim construeren. Amazone profileert zijn boom uit
plaatstaal. Toch heb je met dat plaatstaal nog
altijd iets meer kilo’s nodig dan met de ronde,
ongelaste aluminium buis van 76 millimeter
om dezelfde kracht te verdragen. Maar een
gelaste aluminium buis, met dezelfde sterkte, moet volgens Amazone nog dikker zijn en
is daardoor zwaarder dan het gezette stalen
profiel.
Een ander bezwaar van Amazone tegen aluminium bomen is dat aluminium veel te
flexibel is. Flexibel? Aluminium was toch
juist stijf. Een steigerpijp geeft toch nauwe
lijks mee? Juist ook vanwege die flexibiliteit-

maakt Amazone de tipeinden van aluminium.
“Want door de flexibiliteit, kan aluminium
een stootje hebben”, redeneert de Duitse
fabrikant.
Dat aluminium op bepaalde vlakken voor
delen biedt, is helder. Maar ook met staal is
veel mogelijk. Gaat het louter om gewicht,
dan is het vooral zaak om te kijken naar de
totaalgewichten van de machines. Een aluminium boom is geen garantie voor een lichtere
spuit.

Elasticiteit
Kverneland noemt als voordeel van aluminium
dat het materiaal niet kan torderen. Daardoor
hangt de boom stiller. Je moet een aluminium
boom wel sterker construeren, want als het
gaat torderen, dan breekt het. Amazone geeft
aan dat ‘elasticiteit’ en sterkte de kritische
punten zijn bij aluminium. De uiteenlopende
keuzes, hangen vast aan de expertise die
Kverneland en Amazone binnenshuis hebben.
Wie bij aankoop van een nieuwe spuit met
beide aan de keukentafel zit, zal zich afvragen
of de één het niet over ander aluminium
heeft dan de ander.
Tot slot kan de prijs nog een verschil maken.
Het gelaste aluminium profiel is volgens
Amazone viermaal zo duur als het gezette
stalen profiel. Kverneland geeft aan dat een
aluminium boom van 33 meter zo’n 1.000
euro duurder is. “Het assembleren van een
spuitboom is de grootste kostenpost”, zegt
Van de Horst. “Doordat wij het aluminium
lijmen in plaats van lassen, blijven de meerkosten beperkt.”

Lange tweedelige spuitbomen hangen bij transport boven de trekker en dat kan op smalle wegen met
laaghangende takken voor een lastige situatie zorgen.
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