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Amazone brengt een aantal nieuwigheden op de markt. Die zullen wellicht allemaal
te bewonderen zijn tijdens Agritechnica, de grootste landbouwbeurs van Europa in
Hannover, in november. Het grootste nieuws was wellicht dat Amazone opnieuw
ploegen gaat produceren. – Maarten Huybrechts, landbouwconsulent Boerenbond
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Ploeg is best in natte omstandigheden
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Al meer dan een jaar zijn er geruchten dat Amazone een ploeg
op de markt zou brengen. Eind augustus werd de Cayron 200
gelanceerd. Waarom is dat zo’n groot nieuws? Het is geweten
dat Amazone zeer veel aandacht heeft voor niet-kerende grondbewerking. De firma had alle werktuigen in huis om onder alle
omstandigheden het systeem van niet-kerende grondbewerking
toe te passen. Op internationaal niveau deed Amazone onderzoek naar niet-kerende grondbewerking, meestal met succesvolle resultaten. Toch heeft de firma besloten om naast deze
machines ook een ploeg op de markt te brengen. Men beseft
immers dat intensieve teelten en oogsten in natte omstandig
heden een zwaar toegetakelde bodem achterlaten. Zulke bodems kunnen het best en het goedkoopst hersteld worden door
goed ploegwerk.

Technische kenmerken
De nieuwe wentelploeg van Amazone werd Cayron 200 V gedoopt, waarbij het cijfer staat voor de hoogte van de ploegbalk,
uitgedrukt in mm. De V verwijst naar de variabele werkbreedte.
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Samen met Belgisch invoerder Van der Haeghe konden we
onlangs de fabriek in Leipzig bezoeken. In 1998 heeft Amazone
deze Oost-Duitse fabriek, toen nog van het merk BBG, overgenomen. BBG was gespecialiseerd in niet-aangedreven grond
bewerkingsmachines, zoals cultivatoren, schijveneggen en
vooral ploegen. Gedurende 15 jaar zette Amazone de productie
van ploegen stop. Nu pakt het merk opnieuw uit met een klassieke ploeg.

Volgens Amazone zijn er meer dan 15 patenten op de ploeg in aanvraag. Op
Agritechnica komt er een verrassend nieuw rister, dat wordt alvast een
publiekstrekker.

Amazone koos voor een hoge ploeg, 83 cm onder de ploegbalk.
Zo kunnen groenbedekkers of maïsstro zonder veel problemen
worden ondergeploegd. De Cayron is ook een lange ploeg, met
100 cm tussen de scharen. Om dit gewicht over die lengte te
kunnen dragen, zijn een hoge ploegbalk, een sterke ploegkop en
een loopwiel gemonteerd. Een lange ploeg heeft als voordeel dat
er lange en licht trekkende risters kunnen worden geplaatst. De
bodem heeft dan de tijd om te keren en te vallen.
De ploegbok (zie foto p. 25) moet dit zware gewicht en de bijbehorende kracht kunnen weerstaan. Daarom ontwierp men een
ruim gedimensioneerde ploegbok, standaardcategorie 3. De
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Amazone komt met ploeg
op de proppen
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In een volgend nummer brengen we het overige nieuws
van Amazone rond hun machines voor grondbewerking,
zaaitechniek, bemesting en spuiten. Opmerkelijk is dat
men een getrokken spuittank met een volume van
12.000 l lanceert. Uiteraard staat deze op een tandemas.
Naast het feit dat de 4 wielen gestuurd zijn, heeft deze
machine heel wat meer in petto. Wie deze veldspuit aan
het werk wil zien, is welkom tijdens de Werktuigendagen
in Oudenaarde.

komt. Ook het loopwiel is handig in baanpositie te brengen. Er
wordt een groot loopwiel in optie geleverd.

Nog niet voor België

Amazone bouwt een eerste serie van 70 stuks ploegen voor
Duitsland, Frankrijk en Engeland. Hier zullen de ervaringen door
Amazone zelf worden opgevolgd. Nadien zullen de nodige aanpassingen gebeuren. Toch zal het wellicht tot 2015 of 2016 duren
vooraleer de Amazone-ploegen in België officieel verkocht
worden. Tot nu toe produceert Amazone wentelploegen met 5 en
6 scharen.
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In natte omstandigheden herstel je
de bodem het best met een ploeg.

première tijdens
Werktuigendagen
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wentelas heeft een grote diameter van 130 mm en is stevig
gelagerd. De constructie is hol. Hierdoor kunnen de hydraulische slangen elegant door deze ruimte lopen. Opvallend is dat
Amazone een dwarse trekstang (dwarsbalk) voorziet, die bovendien licht verend is. Hierdoor worden de schokken niet alleen
door de tractorlift opgevangen, maar ook door de lichte vering
van de aankoppelpennen. Een mooi principe, maar de praktijk
zal moeten uitwijzen of dit echt iets bijbrengt aan de langleefbaarheid.
Amazone gelooft dat er steeds meer RTK-ploegen zullen worden
ingezet. Daarom legt men de nadruk op de variabele werkbreedte. De ploeg gaat van 30 tot 55 cm snijbreedte per schaar. Het
verstellen van de breedte gebeurt door een stuurstang die naast
de ploegbalk loopt. De korte verbindingen naar elk lichaam
lopen dwars door de ploegbalk. Een systeem dat we bijvoorbeeld
ook bij Niemeyer zien. Het ploeglichaam is naast de ploegbalk
gemonteerd door een speciaal ontworpen fixatiesysteem. De
scharnierpen is ruim bemeten en bedoeld om vele hectares mee
te gaan. Belangrijk is dat de gps-aansturing niet te nerveus
werkt, zodat het aantal bewegingen geminimaliseerd wordt.
De instelling van werkbreedte van de eerste snede, de instelling
van de treklijn en die van de schaarbreedte gebeuren allemaal
onafhankelijk. Eenmaal de parameters zijn ingesteld, zal tijdens,
of beter na een wenteling op de kopakker, de vorige positie

Hoewel Amazone een volledig gamma grondbewerkingsmateriaal heeft, en dit ook met succes aan de man kan brengen, misten ze blijkbaar een basiswerktuig. Vaak heeft Amazone moeten
vaststellen dat je na een oogst in natte omstandigheden de
bodem het beste kan herstellen met een ploeg. Onze hoogproductieve teelten met lange groeifases vragen om een gezonde
bodem. De makkelijkste manier om dit te bekomen, is met de
ploeg. Op hellende terreinen kan losse grond erosie in de hand
werken, waardoor niet-kerende grondbewerking aangewezen is.
Uiteraard heeft Amazone daar traditioneel de nodige werktuigen
voor. De boer ploegt voort waar het moet, en stopt met ploegen
als de grond om een andere bewerking vraagt. n
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Nu ook basiswerktuig

De ploegbok van Amzone is stevig en ruim gebouwd. Naast de wentelcilinder komen er nog 3 andere voor, voor de breedte van de eerste snede, voor
de treklijn en voor de variabele werkbreedte van de totale ploeg.

opnieuw worden ingenomen. Dit gebeurt zonder dat de ploeg
lichamen bewegen ten opzichte van de balk.
Op dit moment zijn de Cayron-ploegen uitgerust met zeer klassieke voorscharen en risters. Maar Amazone belooft dat er voor
Agritechnica (12-16 november) zeker een nieuwe risteruitvoering
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