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BEDRIJF IN ACTIE

Bodemvriendelijk en smal
Voor de percelen op afstand en het transport van mest over korte afstand
heeft Bram Uitbeijerse uit Waddinxveen een nieuwe getrokken tank
gebouwd. Het zelf bouwen is Uitbeijerse niet vreemd, want hij is ook de
geestelijk vader van de Slurry Swivel. Het slangaanvoersysteem voorop de
trekker waarmee de trekslang over de cabine en dus over hekpalen kan
zwenken. Zie deze rubriek in Grondig 3.
Nu heeft Uitbeijerse een nieuwe oplossing bedacht voor het transport van
de mest naar de veraf gelegen percelen. Hij wilde daarbij af van de gewone
getrokken tank, omdat deze breed is en zorgt voor een hoge wiel- en dus
bodembelasting. “Je kunt wel naar tandemassen of vier wielen op een
rij, maar dan zit je altijd met de breedte. Om ruimte te houden voor de
besturing en brede banden zit je dan namelijk altijd aan de drie meter.”
Vooruitlopend op de nieuwe wetgeving, waarbij je voor het transport van
goederen nog maar 2,55 meter breed mag zijn, ging hij aan de slag met
een eigen ontwerp.
Basis voor deze tank is een oud Duits wijnvat uit 1960, voorzien van een
kunststof coating. De stalen wanden van het vat zijn zes millimeter dik.
Voldoende om de tank zelfdragend te maken. Om de wielen ruimte
te geven, moest de snijbrander er wel flink in. Voor draaien de wielen
helemaal onder de tank. Voor het draaien greep hij terug op een zestig
jaar oud principe dat in de oude getrokken platte wagens van Spijkstaal
werd toegepast. In plaats van een schamel draait het wielstel in een
buisconstructie. Hierdoor is veel minder ruimte nodig, waardoor de
wielen kort op elkaar kunnen staan. In de huidige constructie is dat nog
55 centimeter.
De voordelen van de constructie heeft Uitbeijerse na twee weken
proefdraaien al ontdekt. “Hij draait ontzettend kort, terwijl je toch geen
zodebeschadiging krijgt. Ook bij het transport, waarbij je soms op smalle
wegen moet rijden en percelen moet indraaien, werkt dit super.”
De tank weegt inclusief bemester negen ton. Zonder is dat zeven ton.
De inhoud van de tank is veertien kubieke meter, waarmee de maximale
wielbelasting op zes ton ligt. Dat maakt het mogelijk om op relatief lage
bandenspanning te blijven rijden,. Momenteel staat de spanning op 1,6
bar, maar die zou nog iets lager kunnen. Omdat de tank van binnen niet
versterkt is, kon hij niet met het principe van vacuüm en druk werken.
Voorop ligt nu een verdringerpomp van Vogelsang met een capaciteit van
8000 liter per minuut. Dat betekent opletten voor chauffeur Michiel Koot,
want in enkele minuten is de tank vol.
Voor het uitrijden is ook een simpele oplossing gekozen. Onder de tank
ligt een hydraulisch aangedreven turbovuller van Joskin. Die heeft echter
te veel vermogen, zo heeft hij al gemerkt. “De motor is te zwaar en moet
daardoor op een te laag toerental draaien. Die zou zelfs kleiner moeten.”
Opvallend simpel is de bediening. Een kastje met twee schakelaars en
een kruishendel is voldoende. De pompen worden daarbij vanaf de
trekkerhydrauliek bediend.
Voorlopig heeft Uijtbeijerse hiermee weer wat bijzonders, al blijft het iets
voor erbij. Ook bij hem geldt namelijk dat het grootste deel van de mest
via het slangaanvoersysteem gaat. Voor die plekken waar je daarmee niet
kunt komen, is dit echter een mooie bodemvriendelijke oplossing.
TEKST EN FOTO'S: TOON VAN DER STOK
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