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KVERNELAND BRENGT
VERRASSEND NIEUWE IDEEËN
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Kverneland behoort enige tijd tot de groep Kubota. De Japanners zien duidelijk
brood in de Europese landbouwmechanisatie. Dankzij een degelijk investerings
beleid ondergaan de Kverneland-machines geregeld nieuwe ontwikkelingen.
Met het oog op Agritechnica (10 tot 14 november) in Hannover presenteerde de
firma haar bijzonderste nieuwigheden aan de landbouwpers.
– Maarten Huybrechts, landbouwconsulent Boerenbond
Kverneland pakt uit met nieuwigheden op
4 terreinen: grondbewerking, ruwvoeder
winning, spuittechniek en de elektroni
sche automatisatie. In dit artikel vestigen
we vooral aandacht op de bodembewer
king en de ruwvoederwinning. Kvern
eland Benelux importeert vanaf 2016
deze nieuwste technieken.

i-Ploeg
Voor de maïszaai brengt Kverneland een
machine uit met aanpasbare rijafstand.
Hiervoor bouwt men op de zesrijige

Optima-zaaimachine een zevende ele
ment in. Zo kan de rijafstand krimpen van
75 naar 55 à 60 cm. Verder in het gamma
grondbewerking, presenteert Kverneland
een grote getrokken triltandcultivator,
met een bestaand concept als basis. Het
belangrijkste nieuws gaat over de ploeg,
meer bepaald de i-ploeg (foto boven).
Wie een cursus volgde over het afstellen
van ploegen weet dat er heel wat bij komt
kijken. Kverneland automatiseerde zowat
al deze aanpassingen op de i-Ploeg. De
bestuurder hoeft zijn cabine niet meer te
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verlaten en kan alles regelen via het
scherm. Het scherm staat via isobus
elektronisch in verbinding met de ploeg.
Het besturingssysteem heeft 4 modi:
ploegen (door het activeren van deze
modus kunnen alle belangrijke ploeg
instellingen via isobus worden ingesteld),
transport (in deze modus wordt de ploeg
half gewenteld voor een veilig en comfor
tabel wegtransport), markeren (hier kan
de kopakker worden gemarkeerd: voor
het gelijk inzetten en uitheffen van de
ploeg) en parkeren (in deze modus wordt
mechanisatie • 25
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De grote schijf van 520 m snijdt het
bovenliggende gewas en de bodem door.
Hierdoor voorkomt men verstoppingen en
vraagt de decompactortand minder
trekvermogen.
Na het ruimen van de gewasresten kan
de bodem immers dieper worden losge
maakt tot 30 cm. De speciaal ontworpen
tanden werken in de grond met minimale
zijdelingse grondverstoring. Er zijn 3
verschillende tanden om aan de verschil
lende bodemomstandigheden en werk
snelheden aan te passen (rechte, semigebogen en gebogen). Hierdoor kan de
machine worden uitgevoerd voor een
werksnelheid tussen 10 en 12 km/h.

Turbo-cultivator
De bekende Kverneland Turbo is terug in
een getrokken versie (figuur 1). De ma
chine kan worden ingezet voor zaaibed
bereiding, het inwerken van de groenbe
dekker en stoppelbewerkingen. Deze
vijfrijige cultivator is beschikbaar in 6,5
26 • mechanisatie
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en 8 m breedte. De fabrikant adviseert
een vermogen van 30 tot 50 pk per meter
werkbreedte. Uiteraard spelen werkdiep
te en rijsnelheid hierbij een grote rol. Het
frame is 70 cm hoog. De maximale
werkdiepte van de triltanden bedraagt
15 cm, genoeg om verstoppingen te
voorkomen.
De Kverneland Turbo heeft vibrerende
S-tanden voor een intensieve werking in
grote hoeveelheden gewasresten. De
grote afstand tussen de tandrijen varieert
van 510 tot 900 mm voor een optimale
stroming langs de wielen.
De tanden worden gevolgd door egalisa
tiesleeptanden die de grond vlak leggen
en gelijkmatig over de rol verdelen.

op
y

Strip-till met Kultistrip

Figuur 1 De werkdiepte van de Kverneland Turbo wordt geregeld door 4 wielen vooraan en de
aandrukrol achteraan. Op de weg worden de 2 grote loopwielen naar beneden geduwd - Bron:
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de ploeg recht achter de trekker gedraaid
en kan hij vlak worden neergezet).
Heel wat schroefdraad en spindels zijn
vervangen door hydraulische en elektri
sche verstelsystemen. Hierdoor kan men
meerdere vooraf gewenste instellingen
van op afstand aanpassen. Denk aan het
omzetten van transportstand naar werk
stand en vice versa, het kalibreren van de
ploeg naar de spoorbreedte van de
trekker, het instellen werkdiepte- en
breedte en de breedte van de eerste voor
en de overbuik/overrugpositie. Voorts zijn
er instellingen die te maken hebben met
het trekken van rechte voren volgens een
gekozen A-B-lijn en het verstellen van de
Packomat tijdens het ploegen (onder
meer het in werkstand zetten na de
eerste werkgang langs de perceelgrens).
De afgeronde vorm van de verticale
ploegboom voorkomt mogelijke verstop
pingen. Verder is er de mogelijkheid om
breekboutbeveiliging te converteren naar
veerbeveiliging. Een draaipunt in de kop
maakt het losmaken van topstang voor
wegtransport overbodig. Nieuwe wielen
maken het mogelijk om vlak langs ran
den en obstakels te ploegen. Bladveren
kunnen makkelijk worden toegevoegd op
de Auto Reset-boom. Tot slot gebeurt de
centrale instelling van de voorscharen
voortaan snel en eenvoudig. Als extraatje
bouwde men een rupsloopwiel aan om
onder de ploegbalk te blijven.
Kverneland wil duidelijk bij de top van de
ploegenfabrikanten behoren en vroeg
patenten aangevraagd voor de vernieuw
de constructies.

Optispeed om sneller
balen te wikkelen
Kverneland nam enkele jaren geleden de
groep Greenland over. In deze groep
zaten de machines van onder meer Vicon,
Deutz-Fahr en PZ. De PZ-fabriek in het
Nederlandse Geldrop, waar grootpakken
persen en rondebalenpersen worden
gemaakt, is doorverkocht aan Kuhn.
Omdat Kverneland toch persen in zijn
gamma wilde, nam de groep het Itali
aanse Gallignani over. De Kverneland-

De Japanners zien duidelijk
brood in de Europese
landbouwmechanisatie.

ruwvoedermachines worden op de markt
gebracht onder de naam Vicon. Het
gamma omvat nieuwe schudders en
harken, maar vooral nieuwe rondebalen
persen. Tijdens SIMA werden die al
voorgesteld, momenteel worden ze
gedemonstreerd.
De meeste persen hebben geen inge
bouwde wikkelaar, hiervoor bestaan
getrokken of gedragen werktuigen zoals
de Optispeed. Het nieuwe OptiSpeedsysteem van Vicon maakt het mogelijk
om balen te wikkelen met hogere toeren
tallen in combinatie met een constante
stabiliteit van de wikkeltafel. Dit is moge
lijk door een versnellingsmeter die
gemonteerd is op het frame van de
wikkelaar. Dit gepatenteerde systeem van
Vicon meet en controleert constant de
verschillende waarden van de baal op de
wikkelaar en kiest vervolgens automa
tisch de juiste wikkelsnelheid. Zo wordt
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wikkelen zelf gebeurt met tegelijkertijd
2 wikkelfolies aan te rijken zodat de
wikkeltijd bijna gehalveerd wordt.

Fastbale, de nieuwe Vicon pers
Het concept van de Fastbale bevat meer
dere nieuwigheden. Eén van de proble
men bij het persen van ronde balen is de
discontinuïteit, wat tot tijdverlies leidt
door het binden en lossen van de baal. Dit
werd reeds door enkele firma’s opgelost,
en nu ook door Vicon.
De machine heeft een innovatief ontwerp
en is voorzien van 2 perskamers. De
eerste perskamer wordt van de hoofdka
mer gescheiden door een wand van
wegklapbare rollen. Dankzij een voorka
merfunctie wordt in de eerste perskamer
van de FastBale twee derde van de baal
gemaakt. Zodra de baal gegroeid is tot

zijn ingestelde dichtheid, wordt eerst de
gewasinvoer naar de hoofdperskamer
gestuurd waar het persen verder voort
gaat. Vervolgens opent de voorkamer en
beweegt de voorgevormde baal naar de
hoofdperskamer waar de baal wordt
afgewerkt tot de maximale diameter van
1,25 m bereikt is. Zodra de baal klaar is,
wordt de gewasinvoer weer naar de
voorkamer gestuurd zodat het persen
gewoon verder kan gaan. Het net wordt
om de complete baal gevoerd, de achter
klep wordt geopend en de geperste baal
verplaatst zich naar de wikkelaar. Dit
totale proces stelt de FastBale in staat
om continu te kunnen persen zonder te
stoppen.
Om de baaloverdracht vlot te laten verlo
pen, werd een slim wikkelframe ontwik
keld dat met behulp van een hefconstruc
tie achterop de combinatie gemonteerd
is. Dit stelt de wikkelaar in staat om te
kunnen zakken en zo de baal op te van
gen, van zodra de baal de perskamer
verlaat. Hierdoor is een complex transfer
systeem overbodig.
Vervolgens wordt de wikkelaar geheven
zodat de 2 satellietarmen de baal kunnen
wikkelen. Anders dan bij de traditionele
wikkelsystemen, roteren de satelliet
armen in een verticaal vlak om de baal.
Zodra de baal gewikkeld is, gaat de
wikkelaar omlaag, de achterste rol van de
wikkeltafel scharniert omhoog en wordt
de gewikkelde baal voorzichtig op de
grond gelegd.
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de maximale capaciteit bereikt. De meter
signaleert ook de instabiliteit van de
wikkelaar en kan daarop anticiperen
tijdens het wikkelproces.
Dankzij de dubbele foliehouders (die in
verstek naast elkaar staan), in combinatie
met het OptiSpeed-systeem, is een
wikkelaar met draaitafel een heel mooi
alternatief ten opzichte van de duurdere
satellietwikkelaars. Bovendien biedt het
de gebruiker meer rust en gemak, waar
door hij veiliger en efficiënter kan wer
ken.
De draaitafel geeft tijdens het wikkelen
en rijden op het veld vibraties. Als die te
heftig zijn, is de kans op schade groter.
Daarom plaatst Vicon een sensor die de
vibraties meet en de snelheid daarop
aanpast. Hierdoor bekomt men steeds de
hoogst toegelaten wikkelsnelheid. Het

2
1 Het gras komt in de voorkamer van de Fastbale terecht, terwijl de hoofdkamer de afgewerkte
baal kan binden en uitwerpen. Wanneer de voorkamer volledig gevuld is, gaat het tussenschot tussen
de 2 kamers helemaal omhoog. De baal gaat van de voor- naar de hoofdkamer terwijl intussen het
ingevoerde gras ook naar de hoofdkamer loopt. 2 De nieuw ontwikkelde Vicon zelfrijdende spuit
wordt gebouwd voor de grote akkerbouwer en de loonwerker. De machine is compact en handig,
gemonteerd op een onderstel van Mazzotti en de spuittechniek is overgenomen van de grote
getrokken Vicon-Rau machines.
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Zelfrijdende Vicon-spuitmachine
Vicon heeft in België een commerciële
overeenkomst met Agrifac om de Agrifaczelfrijders op te nemen in het verkoop
programma. Daarom zal de eigen ontwik
kelde zelfrijder van Vicon in ons land niet
te koop worden aangeboden.
Het basisontwerp van de Kverneland
iXdrive (zelfrijder) bestaat uit 2 bestaande
technieken, die zijn samengevoegd tot
een geheel. Het onderstel van de iXdrive
wordt aangekocht in Italië, anderzijds
komt de spuittechniek (inclusief elektro
nica) volledig van de grootste getrokken
veldspuit van Kverneland, de iXtrack.
“Door gebruik te maken van de belang
rijke motor-, tractie- en chassiskennis
van Mazzotti en onze eigen kennis op het
gebied van spuittechniek en elektroni
sche systemen vanuit onze productie
locatie in Nieuw-Vennep, ontstaat een
heuse kampioen”, aldus productmanager
Bert Van der Horst. “De Vicon-zelfrijder is
een handige machine die voor Nederland
zal voldoen aan de hoge eisen die door
akkerbouwers en loonwerkers wordt
gesteld”, zegt men bij Kverneland. n
mechanisatie • 27

