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De dikte van de kabel is afhankelijk van
de nominale belasting ervan. Meestal
neemt men een dikte van 1 mm² per 10A.
Als de lading in de kabel te hoog wordt,
dan zal de kabel opwarmen en uiteindelijk doorsmelten. Een te hoge stroom kan
zich voordoen bij aansluiting van teveel
verbruikers op een circuit of door kortsluiting. Hoe meer verbruikers er zijn,
hoe groter de stroom wordt. De stroom
stijgt evenredig met het gevraagde vermogen. Kortsluiting doet zich voor als een
verbruiker in het circuit kapot is of door
een plaatselijk slecht geïsoleerde kabel,
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Het verbruikerscircuit
op landbouwvoertuigen
Na het start- en laadstroomcircuit bespreken we in het
tweede deel van deze reeks het verbruikerscircuit. Op
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niet can-busgestuurde tractoren is dit hoofdcircuit opge-
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bouwd uit enkele kleinere circuits, elk gevoed door een
– Luc VandeGinste, landbouwjournalist –
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circuit heeft.
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eigen zekering, tot uiteindelijk elke verbruiker zijn eigen
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Tractoren hebben een groot aantal verbruikers die allemaal een kabelverbinding
nodig hebben. Deze verbruikers zijn over
het hele voertuig verspreid. De vele kabels
groepeert men daarom in beschermende
kabelbundels. De dikte van de draden is
afhankelijk van de lengte van de bedrading en van de totale stroom die door de
draad moet vloeien. De verbindingen van
de kabels gebeurt met connectoren. De
draden kregen een codering mee, een
hoofd- en een nevenkleur (tweede kleur
door middel van strepen of ringen op
hoofdkleur). Op meervoudige connectoren kunnen ook de aansluitpunten met
cijfers of letters gemerkt zijn. Werken
aan een circuit is uiteraard stukken eenvoudiger als je de functionele elektrische
schema’s van je tractor bij de hand hebt.
Elke verbinding kan op termijn problemen geven. Hoogkwalitatieve verbindingen zijn dan ook uiterst belangrijk om

deze contactproblemen te voorkomen. De
connectoren hebben meestal een pen-busverbinding. Die hebben steeds een grotere
weerstand dan een doorlopende draad.
Extra vuil, corrosie of beschadiging maakt
deze weerstand nog groter, hierdoor ontstaat extra spanningsverlies.
Om de duurzaamheid van het bedradingsnet te maximaliseren, is de kwaliteit
en de wijze van montage van deze connectoren zeer belangrijk. Let hierbij op onderstaande punten. Sluit bij de ingang van de
connector de bedekte draad goed aan op
de connector; zijn de niet gebruikte in- en
uitgangen afgedicht; is de bedrading bij de
in- of uitgang niet te kort afgebogen zodat
minder goede aansluitingen ontstaan;
zijn alle draden in rechte lijn aangesloten waardoor verhinderd wordt dat sommige draden gespannen zitten; zitten de
gestripte draden voldoende diep gemonteerd; en liggen de connectoren horizon-

waardoor er contact is met het chassis. In
beide gevallen valt de weerstand bijna of
helemaal weg waardoor de stroom kwadratisch stijgt.
Uit veiligheidsoverwegingen wordt
ieder circuit beveiligd door een zekering
(foto 1) en dit kan op de verschillende
circuitniveaus: smeltdraad, hoofdzekeringen, circuitzekeringen. De zekering vormt
telkens de zwakste schakel in het circuit.
De zwaarte van de zekering is afhankelijk
van het gevraagde vermogen van het circuit en kan eenvoudig berekend worden:
I = P/U, waarbij I staat voor de waarde van
de zekering in Ampère (A); P is het maximaal gevraagde vermogen in Watt (W) en
U is de batterijspanning in Volt (V). Een
voorbeeld: een circuit van 4 werklampen
van 60W, vooraan op een tractor, vraagt
een zekering van 240W/12V = 20A.
Binnen een circuit wordt niet altijd het
maximaal vermogen gevraagd. Hoe groter het circuit, hoe groter deze afwijking
kan worden. Daarom kunnen we stellen
dat hoe kleiner de circuits zijn (en dus
hoe meer circuits met telkens een zekering), hoe correcter de juiste waarde van
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taal gemonteerd waardoor geen vochtinsijpeling mogelijk is en ze dus inwendig
steeds droog kunnen blijven. Zorg er tot
slot voor dat de connectoren niet beschadigd geraken door ze met gereedschap te
openen of dicht te maken.

reinigen wat contactvet aan en controleer
of de dichting van de lampkap nog intact
is en op de goede plaats zit. Zo vermijd je
nieuwe condens- en roestvorming op de
contacten.
Als verschillende lampen gelijktijdig
uitvallen, dan is de kans groot dat er een
zekering gesmolten is. Zoek dan eerst de
kortsluiting op en vervang dan de zeke-
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ring. Als het elektrisch defect algemeen
is, dan kan een hoofdzekering (foto 3)
gesmolten zijn (weet je of deze aanwezig
zijn op je tractor en waar ze zich bevinden?) of kan er een batterijkabel loszitten.
Ook tijdens het werk kan het gebeuren dat de lampen geleidelijk zwakker en
zwakker gaan branden. Dit wijst erop dat
de batterij aan het ontladen is. De alternator laadt dan de batterij niet, of niet meer
voldoende, bij.

Werktuigverlichting en
uitbreiding circuits
Zoals eerder beschreven kan je ook de
verlichting op werktuigen op deze manier
controleren op storingen. Hier vraagt wel
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Storingen en praktische tips
Op vele tractoren vinden we makkelijk een
30 à 40 verbruikerscircuits. Veel van deze
circuits, zoals deze voor de stroomverzorging van de elektronica, de elektronische
hefinrichting, … kan je bij storing beter
door een gespecialiseerde technicus laten
uitmeten. Meestal heb je zelf geen diagnosebox (foto 2) ter beschikking om bijvoorbeeld hele kabelbundels uit te meten.
Deze box wordt aangesloten door een connector te openen en de beide aansluitingen van deze box met de connectorhelften
te verbinden. De bedrading loopt nu door
de box. Elke draad heeft op de box een
schakelaar (aan/uit) en 2 meetpunten, dit
voor het uitmeten van de bedrading met
de multimeter.
Het grootste onderhoud of herstel bij
de tractoreigenaar beperkt zich dan ook
meestal tot het op punt houden van de
verlichting. Bij een storing gaan we best
op de meest logische wijze te werk. Indien
slechts 1 lamp niet wil branden, dan ligt de
oorzaak in het stroomcircuit van de lamp,
of bij de lamp zelf. Met een voltmeter kan
je onmiddellijk meten of er stroomtoevoer
is. Draai hiervoor de lamp uit, zet de schakelaar aan en meet de spanning tussen de
stroomtoevoer- en de massadraad. Deze
moet 12V bedragen. Als dit zo is, controleer dan het lampje zelf. Bij twijfel is het
altijd nuttig een paar reservelampjes bij de
hand te hebben om het uit te testen. Is het
lampje in orde, dan moet je de verbindingen controleren. Een veel voorkomende
oorzaak van een slecht werkende lamp is
een slechte massaverbinding. Meestal is
dit het gevolg van roestvorming. Schroef
dan de roestige massaverbinding los,
schuur het roest af, spuit wat kruipolie
op de delen en schroef ze weer aan. Naast
een slechte massaverbinding kan ook de
lamphouder roestig zijn waardoor er een
slechte stroomtoevoer is. Breng na het

de zevenpolige verbindingsstekker met
de contactdoos op de tractor speciale aandacht. Naast de correcte aansluiting van de
draadjes in de stekker is ook de aansluiting van de massadraad heel belangrijk.
Als deze slecht aangesloten is, moet de
massa lopen via de disselverbinding tussen tractor en aanhangwagen. Vermits
deze verbinding nooit 100% gegarandeerd
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de zekering kan berekend worden en hoe
beter de bedrading beveiligd is tegen overbelasting. Op moderne tractoren houdt de
fabrikant deze circuits zeer klein, waardoor een optimale beveiliging ontstaat.
Het doorsmelten van een zekering
gebeurt steeds met een zekere vertraging.
Deze is afhankelijk van de grootte en de
duur van de overbelasting. Hoe groter
de overbelasting, hoe kleiner deze vertragingstijd is. Bij geringe overbelasting
duurt het dus een zekere tijd voordat de
zekering doorsmelt. Als dit zich voordoet
in een situatie met een zware zekering ten
opzicht van de bedrading, kan de bedrading eerder verhit geraken dan de zekering. Hierdoor kan de draad doorsmelten
en ontstaat er brandgevaar. Gebruik dus
steeds de voorgeschreven zwaarte van
zekering! Als een zekering vaak doorsmelt, zoek dan naar de oorzaak maar vervang ze niet door een zwaardere.

is, kan dit leiden tot een flikkerende werking van de achterlichten.
Werktuigen die continu stroom nodig
hebben, kan je aansluiten op de continustroomdoos (foto 4). Deze is meestal
goed om een 25A te leveren (juiste waarde
nakijken in de handleiding van de tractor). Dit betekent hier dus maximum
300W. Zorg ervoor dat je bij uitbreiding
deze grens niet overschrijdt. Niet alleen
de zekering, maar ook de bekabeling is er
niet op voorzien. r
Dit is het tweede artikel in een korte reeks
over elektriciteit op tractoren en landbouwmachines.

