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Tekst en foto’s Niels van der Boom

Zuidberg-rupsen

Voet aan de grond
Met rupsbanden kun je de bodemdruk en de wielslip
verlagen. De laatste jaren krijgt Zuidberg met zijn
rupsen overal in Europa voet aan de grond.
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Zuidberg F-Frame in zes details
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einig systemen in de land
bouwtechniek zijn zo contro
versieel als het rupsonderstel
met rubberen rupsen. Of je
gelooft erin of je bent tegenstander. Zuidberg
in Ens (Fl) is als producent uiteraard overtuigd
van de grote toekomst en voordelen van rubber
rupsen in de landbouw. Ze verbeteren volgens
de fabrikant de machineprestaties en ontzien
de bodem. In Nederland stijgt het aandeel
conventionele trekkers en zelfrijders op rupsen
tot dusver gestaag.
Zuidberg nam in oktober 2011 Westtrack uit
Dussen over. Eigenaar Van der Westen experi
menteerde sinds begin jaren negentig met
rupsonderstellen en ontwikkelde een markt in
Nederland voor het driehoekige rupsonderstel.
Na de overname werd de naam omgedoopt tot
Zuidberg Tracks en vijf personen werkten het
door Westtrack ontwikkelde concept verder
uit. Inmiddels levert Zuidberg rupsen aan
Agrifac, Grimme, Krone en Vervaet voor affabriek montage onder de zelfrijdende oogst
machines. Met een eigen demotrekker geeft
Zuidberg in West-Europa demonstraties en
proefritten. Voor montage op trekkers zijn er
inmiddels meer aanbieders.
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Meerdere frames
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[1] Het type F-Frame
is geschikt voor trekkers
en zelfrijders. Deze
wordt direct op de
eindvertraging, flens
of steekas gemonteerd.
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Zuidberg heeft één concept, de driehoekige
rubberen rups, die tussen de onderlinge
modellen vooral in frame verschilt. In dit arti
kel bespreken we het F-Frame. Dit is een com
pact frame dat op trekkers en zelfrijders wordt
toegepast. Het grootste probleem van de eerste
typen was de aanzienlijke slijtage. Zuidberg
heeft de constructie op meerdere punten
onder handen genomen. Het nieuwe rups
onderstel is elektronisch op krachten berekend,
wordt nauwkeuriger geproduceerd en is uit
voerig getest. En dat betaalt zich uit. Het F-Frame
is veel duurzamer geworden. Een bijkomend
voordeel is een lager zwaartepunt. Het onder
houd aan de rupsen is ook sterk teruggebracht.
Er zijn nog maar enkele, goed bereikbare,
smeerpunten. Het F-Frame is leverbaar met

Specificaties F-Frame
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[2] Een op maat
gemaakt frame brengt
het gewicht en de
krachten over op het
voertuig. Hiervoor
moet Zuidberg elke
trekker of machine
opmeten.

[3] De grote loop
wielen kunnen 6 cm
pendelen. Een hydraulische cilinder werkt
tevens als uitbreek
beveiliging.

[4] Met olie zet je de
rupsen op druk.
Linksonder bevinden
zich drie smeernippels.
Het frame van het
sprocketwiel heeft aan
beide zijde ook één
nippel.

[5] Gebruiker Van
Rulo heeft de trekker
achter op 76 cm brede
rupsen staan. Vóór is
dat 60 cm. Het frame
blijft gelijk, alleen de
rups en loopwielen
worden breder.

[6] Het F-Frame is ook
geschikt voor zelfrijders.
De breedste variant
past echter niet meer
onder de trekker.
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Rupsbreedte
30, 61, 76 of 92 cm
Tussenassen
2, 3 of 4
Draagvermogen
16 ton per track
Max. vermogen
tot 600 pk
Vanafprijs
50.000 euro *
* voor 2 rupssystemen met 76 cm rupsband
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rupsen van 30, 61, 76 en 92 cm breed. Bij een
bredere rups horen ook bredere loopwielen,
maar de constructie blijft gelijk. Dit type is
geschikt voor oogstmachines en trekkers tot
600 pk. Afhankelijk van de rupslengte wordt
het frame met twee tot vier kleine loopwielen
uitgerust.

Steekas

Voor montage aan de trekker of machine wordt
aan het voertuig zelf niets veranderd. De rups
wordt direct aan de steekas, flens of eind
vertraging gemonteerd. Een zwaar uitgevoerd
frame verdeelt het gewicht en de krachten op
de basismachine. De onderwagen wordt aan
beide zijde gedragen. Voor elk voertuigtype
moet een eigen frame worden ontwikkeld. In
die zin lijkt de productie sterk op die van de
fronthef. Heeft Zuidberg eenmaal alle afmetin
gen in huis, dan kan het bedrijf het onderstel
in serie produceren.

Het F-Frame
is veel duurzamer
geworden
Bijzonder aan het F-Frame is de zeer compacte
bouw. Zo kan een smalle set ook op een spoor
breedte van 1,50 meter worden gezet. Bij
demontage hoeft het onderstel niet uit elkaar.
Zo is het voertuig weer relatief eenvoudig op
banden te zetten. De praktijk wijst evenwel uit
dat dit niet vaak gebeurt.

Veersysteem

Eén van de grote nadelen van rupsen is een
verminderd rijcomfort. Om dat tegen te gaan
introduceerde Zuidberg vorig jaar het
3D-veersysteem. Dat verbetert niet alleen het
comfort voor de chauffeur, maar ook de
contourvolging. Het onderstel kan namelijk
iets bol staan. Het veersysteem vermindert ook
de trillingen die de machine doorgeeft aan de
bodem. Maar na een eerste introductie in 2014
heeft Zuidberg het project even in de ijskast
gezet. Het concept wordt wel verder door
ontwikkeld, samen met andere technieken.
Wat die technieken zijn, wil Zuidberg niet
zeggen.
Zoals gezegd, je hebt in de landbouw voor- en
tegenstanders van rupsen. Reden voor
Zuidberg om in 2013 mee te werken aan een
onderzoek door de Zweedse universiteit van

Zuidberg-tracks in het kort
Na de overname van Westtrack heeft
Zuidberg het rupssysteem flink verbeterd. De constructie is doordacht.
Het veersysteem belooft veel goeds.
Het onderhoud valt mee maar wees
bereid concessies te doen aan de
trekker of machine.

Plus en min
+ Geen slip spaart flink in brandstof
Zeer compacte bouw
Demonteren relatief eenvoudig
	
– Aanbouwframes zijn uniek en prijzig
Compacte bouw maakt moeilijk
schoon

Uppsala, Wageningen UR en CAH Vilentum.
In het onderzoek werden twee identieke bieten
rooiers uitgerust met rupsen en Michelin
Ultraflex-banden. Hieruit bleek dat de machine
op rupsen op 20 cm diepte tot 44 procent
mindergrondspanning gaf dan banden. Dat is
vooral te danken aan de grotere voetafdruk
van de rups. De Cerexbib-IF 900/60R38 had
een voetafdruk van 10.410 cm2 bij 1,4 bar.
Voor de rups was dat 17.550 cm2. Ondanks
het acht ton hogere gewicht is de rooier op
rupsen qua bodemdruk per cm2 in het voor
deel.

Vijf smeernippels

Het onderhoud aan de rupsen valt bij normaal
gebruik mee. Het F-Frame telt vijf smeernippels.
Alleen de nippel aan de binnenzijde is wat lastig
bereikbaar. De olie in de looprollen moet je
jaarlijks verversen. Een hydraulische cilinder
houdt de rupsen op druk. Via een ventiel kun
je deze oppompen. Ook werkt deze cilinder als
uitbreekbeveiliging als de rups op een obstakel
stuit.
Een nadeel van de zeer compacte constructie
is dat de ruimte tussen subframe en sprocket
wiel beperkt is. Modder hoopt zich snel op in
het frame en schoonmaken is bijzonder lastig.
In de praktijk zijn vooral de wendbaarheid en
(lage) transportsnelheid nadelen. Ook het stu
ren gaat flink zwaarder. De rolweerstand
wordt niet noemenswaardig verhoogd. En
dan is er natuurlijk nog altijd het flinke prijs
kaartje.

>
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Drie gebruikers
over de ZuidbergF-Frame

ruik
in geb

Leendert Noordam, Uithuizen
Hoofdgebruik in tulpen en aardappelen

Jeroen van Rulo, Midwolda
Gebruik bij ploegen en land klaarmaken
Wim Wisse, Meliskerke
Hoofdgebruik in suikerbieten

ruik
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ruik
in geb
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2014

2013

Leendert Noordam:
‘Voordeel in de teelt’

De Massey Ferguson 6460 van akkerbouwer
Leendert Noordam rijdt voor het derde seizoen
op een Zuidberg-rupsonderstel. Noordam teelt
in Uithuizen (Gr) onder meer tulpen en aard
appelen. In deze teelten komt het systeem goed
tot zijn recht. “Ik ben afgegaan op de goede
naam en reputatie. Het is een van de eerste
Zuidberg-sets”, legt Noordam uit. “Het is een
enorme investering, maar teelttechnisch is het
de beste oplossing. Er staat nooit meer water
tussen de bedden. Een band bolt naar de zijkant,
waardoor de bedden of rijen worden verschoven.
Een rupsonderstel heeft hier geen last van. Dat
zie je terug in het resultaat.” Om slijtage te
voorkomen rijdt de akkerbouwer op de weg
nooit harder dan 10 km/h. “Vooral in het
begin zijn er veel aanpassingen geweest, maar
nu draait alles goed. De ondersteuning van
Zuidberg is perfect. Doordat de vooras van de
trekker iets naar binnen spoort, is de rups
positie niet altijd goed. Hiervoor is een span
inrichting nodig. Zuidberg belooft deze alsnog
op te bouwen als ik binnenkort van trekker
wissel.”

Jeroen van Rulo:
‘Wisselen kost anderhalf uur’

Jeroen van Rulo uit Midwolda (Gr) kocht
vorig jaar een New Holland T7.270 op
Zuidberg-rupsen om de zware Oldambtster
klei te ploegen. De rupsbreedte is achter 76 en
voor 60 cm. Van Rulo heeft het (de)montage
proces inmiddels goed onder de knie. “Met
twee man kunnen we de rupsen in anderhalf
uur wisselen”, legt hij uit. “Daarvoor hebben
we speciale pallets gemaakt. Het aanbouw
frame blijft gewoon zitten.” Van Rulo ploegt
jaarlijks 180 hectare en verder gebruikt hij de
rupsen voor het land klaarmaken. Zo draait de
trekker 300 tot 400 uur. “Ploegen gebeurt nu
bij 0 procent slip. Na 10 mm regen loopt dat
op tot 2 procent. Bovendien bespaar ik 10 liter
brandstof per ha. In het voorjaar, bij de zaai
bedbereiding, kunnen we ondieper werken.
Eenmaal per jaar verversen we de olie, smeren
doen we eens in de twee dagen.” Zelf bouwde
de akkerbouwer een aanslag op de rupsen.
“Anders kantelen ze te veel en lopen ze tegen
de trekker. Zuidberg lost dit nog op. Ook New
Holland heeft het gebruik, in combinatie met
de zwaarste vooras, goedgekeurd.”

Wim Wisse:
‘Klant ziet graag rupsen’

Sinds 2004 staat de bietenrooier van loon
bedrijf Wisse uit Meliskerke (Z) tijdens natte
omstandigheden op rupsbanden. Wim Wisse
en zijn broers kochten twee jaar geleden een
nieuwe rooier, inclusief nieuwe F-Framerupsen. Deze zijn 90 cm breed en 2 meter lang.
De reinigingszonnen in de rooibek verschillen
in grootte, om ruimte te maken voor de rupsen.
“Zodra het nat wordt gaan de rupsen eronder.
Maar als het droog is, staat de rooier op banden.
Dat is goedkoper en gemakkelijker met trans
port”, legt Wisse uit. “Het wisselen kost ons
ruim een dag. Klanten accepteren het hogere
tarief dat ik voor de rupsen in rekening breng.
De bodem is belangrijker. Het is voor ons als
loonwerker van belang dat we de bieten van
onze klanten fatsoenlijk rooien, ook als het nat
is. Het onderhoud van de nieuwe set lijkt een
voudiger. Er is geen onderhoudsgevoelig
centraallager meer. Door de grote rupsbreedte
passen de rupsen niet meer onder een trekker.
We zouden ze nog wel onder de maaidorser
kunnen monteren, maar dan is nog wel een
ander aanbouwdeel nodig.” ◀

Beoordeling Noordam

Beoordeling Van Rulo

Beoordeling Wisse

Bediening
Onderhoud
Prijs/kwaliteit

Bediening
Onderhoud
Prijs/kwaliteit

Bediening
Onderhoud
Prijs/kwaliteit

9,0
7,0
8,0

Beoordelingsschaal:
1-10, waarbij 1 = slecht en  10 = uitstekend.
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9,0
8,0
8,0

Beoordelingsschaal:
1-10, waarbij 1 = slecht en  10 = uitstekend.

8,0
8,0
7,5

Beoordelingsschaal:
1-10, waarbij 1 = slecht en  10 = uitstekend.
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