CLAAS
Jaguar 900 krijgt betere broer

ondernemen met

vaktechniek

Nieuwe Claas Jaguar 900 en Corio-maïsplukker voorgesteld op Claas Experience Days
Zo op het oog een bekende Claas-hakselaar, maar wie de machine van dichterbij bestudeert, ziet dat Claas bij de nieuwe
900 belangrijke vernieuwingen heeft doorgevoerd. Datzelfde geldt voor de nieuwe Corio-maïsplukker. We mochten de
nieuwkomers in de praktijk ervaren.

Gastbedrijf van de Claas Experience Days 2016 is Agrarunternehmen Barnstad, dat een slecht maïsjaar achter de rug heeft.
Het bedrijf, dat is gevestigd in de buurt van Leipzig, zit sowieso
al in de droogste streek van Duitsland, met gemiddeld zo’n 500
millimeter regen per jaar. Dit jaar was extra droog en dus is bij
dit bedrijf veel maïs verdroogd en al vroeg noodrijp geworden.
Het was zoeken geblazen om nog een perceel achter de hand
te houden dat begin oktober nog redelijk te hakselen zou zijn.
Er was keuze, want het ruim 6300 hectare grote bedrijf heeft
circa 1500 hectare maïs, waarvan 670 hectare korrelmaïs. De
maïs was inderdaad nog redelijk en - als contrast - regende het
tijdens ons bezoek. De nieuwe Jaguar 980 stond klaar. Zo op
het eerste gezicht een vertrouwde machine, maar voor Claas is
het een geheel nieuwe 900-serie die naast de huidige 900-serie
komt en waarvoor een nieuwe productielijn is opgezet:
dezelfde typeaanduiding, dezelfde vermogens, maar op
punten toch anders.
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Automatiek
In de cabine is het als vanouds starten en gaan. Dan zie je de
eerste noviteit: de machine heeft nu een volledig automatische
Auto Fill. Een camera op de pijp scant voortdurend de
contouren van de silagewagen en vult die automatisch af. Dat
gebeurt ook bij het openen van het perceel. Verder hakselt de
hakselaars als vanouds in dit toch redelijk constante perceel.
Op het kopeind valt het motortoerental nu automatisch terug
naar stationair bij (automatisch) gelijkblijvende rijsnelheid. Dat
heeft te maken met de nieuwe vooras. Deze is nu uitgerust
met een sperdifferentieel met automatiek (inschakelen bij slip
en uitschakelen boven 15 km/u en bij scherp draaien). De as
heeft een nieuwe dubbele axiaalpomp, zodat het snelheidsbereik in de eerste versnelling tot 22 km/u doorloopt. Dit
grotere snelheidsbereik maakt het ook mogelijk 40 km/u te
rijden met een laag motortoerental (1200 toeren per minuut).
Ten slotte is de as uitgerust met een automatische handrem.

Bij Autofill scant
de sensor de hele
silagewagen en vult
deze automatisch
af. Bij het openen
van het perceel
werkt dit ook.

Het voorzetstuk wordt nu hydraulisch aangedreven, met als
voordeel dat je de snelheid afhankelijk van de omstandigheden
van de pickup of maïsbek kunt bijregelen. De invoersnelheid
past zich automatisch aan bij het veranderen van de snijlengte.
Claas levert desgewenst een mechanische aandrijving
(bijvoorbeeld voor wie met de Multidisk werkt) en ook een
hybride variant. In dat geval zijn zowel de hydraulische als de
mechanisch aandrijving op de machine aanwezig en kan
afhankelijk van het voorzetstuk worden gekozen voor een
hydraulische of mechanische aandrijving. De laatste grote
wijziging zit hem in het stellen van het tegenmes en de
trommelbodem. Het tegenmes wordt nu hydraulisch
vergrendeld, omdat dat eenvoudiger en sneller gaat. Verder is
de instelling van de trommelbodem nu gekoppeld aan de
stand van het tegenmes. Bij het opstellen van het tegenmes
beweegt de trommelbodem automatisch mee, zodat dat niet
apart hoeft te worden nagesteld.

Keuzes maken

De nieuwe 900 heeft een hydraulische
vergrendeling van het tegenmes gekregen
en bij het opstellen van het tegenmes stelt
de hakseltrommelbodem automatisch
ook op.

Uiteraard hebben we ook even doorgepraat over Shredlage,
dat bij dit bedrijf niet wordt toegepast. Volgens Claas is dat
passend voor het beeld in Duitsland. Loonbedrijven zijn wat
terughoudend omdat de meeste boeren er nog niet extra voor
willen betalen. Zoals u wellicht weet, is in Nederland al wel
gescoord met de Shredlage-techniek. Claas benadrukt dat het
nu nadrukkelijk drie methoden naast elkaar verkoopt: de
bekende traditionele kneusrollen, de nieuwe Multicrop
Cracker Max en Shredlage. In Nederland is het nu conventioneel
óf Shredlage. Claas geeft aan dat volgens proeven met de
Multicrop Cracker betere kneusresultaten worden bereikt en
dat door de extra snijwerking grover kan worden gehakseld
voor hetzelfde eindresultaat. Waar nu fijn op vijf millimeter
wordt gehakseld kan met de Multicrop Cracker Max op zeven
millimeter worden gehakseld. Claas benadrukt wel de
kwaliteitswinst met Shredlage, vooral door de beter (acht keer)
gekraakte korrels en het ontbreken van hele stengelstukken, al
zijn die toch grover. Ook zorgt het materiaal voor een betere
penswerking. Goed aanrijden is bij Shredlage wel een thema.

Extra aandacht
voor het kuilwerk
met de Xerion, hier
op z’n Amerikaans
als troef. Claas
claimt door in één
keer opschuiven
en in hondengang
rijden betere verdichtingsresultaten
dan met een trekker of wiellader.

De maïs werd met Claas Cargos 700-silagewagens naar de
kuilhoop gereden. Deze zijn nu leverbaar in Comfort-uitvoering
met Isobus-besturing, zodat alle functies gemakkelijker te
bedienen zijn. Kenmerkend is de geperforeerde voorwand voor
beter zicht en de Staja-dissel. Voor ons is dat wat minder actueel,
omdat we in Nederland ook de Kaweco-wagens hebben. Op de
kuilhoop draaide een Xerion met Amerikaanse maïsschuif. Flink
aan de maat en deze mist ten opzichte van bijvoorbeeld een
Holaras de verstelbare zijdeuren om mooier af te werken. Claas
scoort in Duitsland heel goed met Xerions op de kuilhoop, mede
doordat ze in hondengang kunnen rijden. Een groot voordeel
om de kanten van de kuil goed aan te rijden, in dit geval op z’n
Amerikaans met dubbele montering. Dat zul je vanwege de
breedte bij ons en bij onze oosterburen zelden zien. Claas
benadrukt dat de verdichtingsgraad volgens onafhankelijke
testen beter is dan bij een trekker of een wiellader. Dat komt
mede doordat de inhoud van de silagewagen in één keer kan
worden opgeschoven, zodat er meer aanrijdtijd is op de
kuilhoop. Claas adviseert bij Shredlage-hakselen in dunnere
lagen op te schuiven voor een betere verdichting. Dat advies is
mede ingegeven doordat uit onderzoeken blijkt dat het gros
van de kuilen onvoldoende wordt vastgereden.

GRONDIG 9 2016

51

ondernemen met

vaktechniek

Claas ontwikkelde
deze nieuwe Coriokolvenplukkers.
Door de afgeronde
vorm, de oplopende
onderkant en
vlakkere hoek
worden de stengels
later beroerd.

Handig is de
nieuwe span
inrichting: met de
hendel ontgrendelen, even stellen tot
het markeringspunt en weer
opspannen.

Maïsdorsen

Claas stelde de Cargos 700-silagewagens
voor met comfortpakket, waar per knopdruk
alle functies via een Isobus-terminal kunnen
worden bediend. Troef van de wagen is
de doorzichtige voorwand. Dit exemplaar
was uitgerust met geïntegreerde weging en
afdekkleppen.

Daarna stonden de Lexions klaar met de nieuwe generatie
Corio-maïsplukkers. Claas heeft de maïsplukkers behoorlijk
aangepakt. Die staan vlakker (zeventien graden), zodat kolven
bij het eventueel vallen minder naar voren springen. De
neusdelen zijn zachter en gebogen gevormd, zodat de
stengels minder, hoger en later worden aangeraakt. Hiermee
worden de maïsplanten minder beroerd, maar eveneens later,
zodat loszittende kolven ook later vallen. De nieuwkomer is
ook beter geschikt voor gelegerde maïs. Verder zijn er
desgewenst conische snijwalsen leverbaar. Die hebben als
voordeel dat ze eerst de grove stengeldelen fijner en later de
dunnere uiteinden grover snijden. Ook is er een snelspan
inrichting gekomen op de invoerkettingen: een kwestie van
met een hendel ontspannen, opstellen met een stelring tot het
merkteken en weer aantrekken; een paar minuten werk en
supersimpel. In deels gelegerde maïs zijn we even meegereden.
Je ziet dat je dan toch een compromis zoekt tussen wat steiler
zetten om met de punten onder de gelegerde maïs te kunnen
komen - met de kans dat er toch wat kolven naar voren
springen - en de vlakkere positie.
Wat rest is het gevoel dat we velen van u deze dag ook hadden
gegund. Al het nieuws lekker in de praktijk aan het werk en
dan meteen in de keuken kijken van zo’n groot gemengd
bedrijf. Met als toetje even kijken bij een maïsmolen die er
even 120 ton korrelmaïs per uur doorjaagt.

TEKST & FOTO’S: Gert Vreemann

In deze streek wordt relatief veel maïs gedorst. Hier wordt een partij gemalen en meteen
ingekuild. Indrukwekkend als zo’n molen met een 515 kW (700 pk) Caterpillar-motor
er even 120 ton per uur doorjaagt. Op de kuil een trekker en een PistenBully voor het
verwerken en aanrijden.

Nieuwe trekkerautomatiek
Bij (najaars)grondbewerking of bij de oogst zijn het uitheffen en het moment van draaien niet van zo
danig belangrijk dat je daar GPS-gestuurde automatiek voor nodig hebt. Het kiezen van de ideale volgende
werkgang is vaak wel handig. Daarop inspelend introduceert Claas Turn In. Daarbij wordt de trekker auto
matisch naar het meest efficiënte volgende spoor geleid. Eerst moet je uitdraaien tot minimaal 120 graden,
want bij minder werkt het niet. Als je de functie dan op de kopakker activeert, kiest hij zelf de ideale volgende
werkgang. Op het scherm zie je waar je heen wordt geleid en kun je dus ingrijpen. Het systeem kijkt daarbij
naar de actuele snelheid, de wieluitslag en het werktuig. Claas demonstreerde ook de nieuwe aansturing
van alle Isobus-functies via de S10-terminal. Een nieuwe functie is ook Section Control, een automatische
sectieschakeling bij overlapping van eerdere arbeidsgangen. Verder is er een uitbreiding van Task Management, waarbij nu ook de trekkerbestuurder op de terminal taakkaarten kan aanpassen.
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