ZELFRIJDER VOOR SLOOT- EN BERMWERK
Kijk op klepelen en schonen

ondernemen met

vaktechniek

Vier jaar geleden reed het eerste proefmodel van de Berky Trac uit de fabriek van Berky in het Duitse Haren. Dit jaar is de eerste
serie van vijf geproduceerd. Het is de eerste zelfrijder die speciaal voor het sloot- en bermwerk is geproduceerd. Een ontwikkeling
die volgens directeur Frank Suelmann noodzakelijk is. “Ergonomisch, maar ook technisch is het werken met een maaiarm op een
trekker niet vol te houden.”

Rijdend langs de watergang zie je direct de voordelen van
het klepelen met de Berky Trac. De chauffeur kan perfect de
twee klepelmaaiers in de gaten houden en door de grote ruit
aan de zijkant is ook het vinden van het juiste spoor geen
probleem. Hij is dan ook dik tevreden met de mogelijkheden
van zijn nieuwe zelfrijder. En hoewel het maaiseizoen nog
moet beginnen, staan er al ruim 400 uren op de klok, gemaakt
in het voorjaar, toen de machine is ingezet bij het onderhoud
van houtopstanden. Aan de speciale driedelige giek kan
namelijk net zo makkelijk een zaagblad als een maaikorf of
klepelmaaier worden gemonteerd.
Het waterschap Grosse Aue is de eerste die de nieuwe Berky
Trac in gebruik heeft genomen. Het is de eerste van een serie
van vijf die dit jaar wordt gebouwd na drie jaar lang testen
met twee prototypen. Die zijn uitgebreid geprobeerd in de
praktijk en op grond van die ervaring is nu de definitieve
vorm ontstaan, met bijvoorbeeld een grotere cabine dan
op het eerste exemplaar. Zelfs deze cabine is door het
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bedrijf zelf gebouwd, omdat het bestaande cabines - zoals
de veelgebruikte Claas-cabine - niet geschikt vond. Berky
wilde vooral voor in het dak kijkruimte. Dat is volgens
directeur Frank Suelmann nodig om de machine ook in de
periode buiten het berm- en slootwerk rendabel te maken.
“We zien daarvoor zeker mogelijkheden in bijvoorbeeld het
onderhoud van bos en bosplantsoen of bijvoorbeeld het
knippen van hagen.”

Bewuste stap
De ontwikkeling van een eigen zelfrijder is een bewuste
stap geweest, vertelt Suelmann “We merkten dat het steeds
moeilijker werd om onze gewone maaiarm aan de trekker
kwijt te raken. Trekkers worden compacter en daarbij kwam
nog de hele uitlaatgasreiniging. Bij alle fabrikanten is dat een
grote unit aan de rechterzijde, precies daar waar wij onze arm
monteren. Als je daar wat aan verandert, betekent dat ook
dat je de hele trekker opnieuw moet keuren.”

Gespecialiseerd in sloot- en bermwerk

Een tweede reden om naar andere oplossingen te zoeken,
waren de arbeidsomstandigheden van de machinist. Ook
op een compacte trekker zit die in een slechte positie ten
opzichte van het werk. “Dat is niet iets wat je dagenlang
volhoudt, stelt de directeur vast. Er waren voor hem echter
meer redenen om op zoek te gaan naar andere oplossingen.
“Bij een trekker heb je nooit de mogelijkheid om trekker en
maaiarm goed op elkaar af te stemmen. Geen enkel merk
geeft namelijk toegang tot het motormanagement. Je
kunt dus nooit het motortoerental goed afstemmen op de
vermogensbehoefte. Dan hebben we het nog niet over de
maximale hoogte en het zicht als de arm voor de cabine ligt.”
Een derde punt dat een rol speelde bij de ontwikkeling was
het toenemende gewicht van trekker en maaiarm. Als gevolg
daarvan neemt de bodemdruk toe en is het soms nodig om
een extra steunwiel te monteren. Zeker met de komst van
een kenteken, waarbij de maximaal toegestane belasting
vastligt, kan dat tot problemen leiden.

Tussen de wielen
In overleg met een gebruiker besloot Berky daarop een
eigen zelfrijder te ontwerpen. Het resultaat is de machine
die nu praktijkrijp is. Die heeft vier even grote wielen op
600/60-30.5-banden en een motor die midden tussen de
wielen ligt voor een laag zwaartepunt, maar wel met behoud
van de bodemvrijheid. Met 44 centimeter is deze zelfs iets
groter dan bij de meeste aanbouwarmen op een trekker, die
meestal op 36 centimeter blijft steken.
Heel bijzonder is de keuze voor een gescheiden cabine en
maaiarm. De maaiarm is gemonteerd op een draaischijf
die boven de achteras zit en is 270 graden draaibaar. De
cabine staat juist boven de vooras, ook op een eigen
draaischijf. Tijdens het transport zit je daardoor net als bij een
vrachtwagen boven de vooras en heb je ongehinderd zicht.
De cabine kan 350 graden draaien en heel bijzonder is de
mogelijkheid om de besturing van de machine met één druk
op de knop om te keren. In dat geval verandert de besturing
volledig en zit je plotseling net als bij een trekker met de cabine
boven de achteras. Aangezien de machine vierwielbesturing
heeft, is het ook mogelijk om in hondengang te werken. De
aandrijving is volledig hydrostatisch met vier aangedreven
wielen. Op de weg is de maximumsnelheid 40 km/u.

Meedraaien
In het werk is het mogelijk om de cabine automatisch te
laten meedraaien met de giek. Handig als je bijvoorbeeld het
slootvuil direct op een aanhanger laadt of als je hem buiten
het seizoen als graafmachine wilt inzetten. Dat moet volgens
Schuelmann goed kunnen, want op tien meter heeft deze
nog een graafkracht van 600 kilo. Dat gaat tot zes ton vlak
bij de machine.

De nieuwe zelfrijder is het nieuwe paradepaardje van Berky, een Duitse fabrikant in Haren, net over de grens bij Emmen. Het bedrijf is al jaren gespecialiseerd in apparatuur voor het reinigen van sloten en het maaien van bermen.
Naast maaiboten zijn de maaiarmen en bijbehorende apparatuur de belangrijkste p
 roducten die het bedrijf maakt. Per jaar worden rond de 50 grote
maai(verzamel)boten gebouwd en sinds dit jaar dus ook de zelfrijders. Daarnaast worden er nog rond de 1200 uitrustingsstukken gebouwd. Bij het bedrijf
werken momenteel ongeveer 60 mensen. In Nederland treedt Green Technology
Janssen uit Roermond op als handelsagent voor Berky. Het onderhoud wordt
vanuit de fabriek in Haren verzorgd.

Zowel voor als achter kan de machine worden voorzien van
een driepuntshefinrichting in combinatie met een aftakas.
Deze aftakas wordt hydraulisch aangedreven, zodat het
toerental kan worden gekoppeld aan het meest gunstige
motortoerental, afhankelijk van de belasting. Het maximum
vermogen van de aftakas is 75 kW. Aan beide zijden kan ook
een trekhaak worden gemonteerd en is op wens lucht- of
hydraulische beremming mogelijk.
Bewust ligt onderin een relatief zware 129 kW (175 pk)
sterke Perkins-motor, noodzakelijk om de twee afzonderlijke
oliepompen aan te drijven. Alle hydrauliek komt van
Bosch-Rexroth en Sauer Danfoss. De pompen hebben een
olieopbrengst van 120 liter per minuut en een maximale
werkdruk van 280 bar. Dat is voldoende voor een Herdermaaikorf van 4,00 meter of een klepelbak van 2,25 meter.
Optioneel is een hogedruksysteem leverbaar

Eigen assen
Een geheel eigen constructie zijn ook de assen die onder het
voertuig liggen. Achter is dit een starre as, aan de voorzijde
is deze voorzien van hydraulische vering, waarmee de as
tegelijk kan worden geblokkeerd tijdens het werk. De assen
zijn bewust overgedimensioneerd om de extra krachten
die erop komen tijdens het werken met de tien meter
lange arm goed op te kunnen vangen. Berekend is dat het
maximale gewicht dat erop kan drukken 16,5 ton is, maar de
assen zijn belastbaar tot 60 ton. Toch heeft de machine zelf
maar een eigengewicht van 9,5 ton. Omdat de machine is
afgeregeld op maximaal 40 km/u is hij niet gekeurd en ook
niet toegelaten voor snelwegen.
Uit eigen huis komt ook de hele aansturing van de machine.
Om tot een optimale afstemming van het soort werk op de
motor te komen, heeft Berky eigen mensen in dienst. Dit
maakt het mogelijk om bijvoorbeeld het motortoerental aan
te passen aan de behoefte van het aangedreven werktuig.
Daardoor kan zo veel mogelijk in het optimale toerengebied
van de motor worden gewerkt. Per werktuig zijn de
instellingen op te slaan. Ook zijn er een aantal standaardwerkmodi voorgeprogrammeerd.

Service op afstand
Gekoppeld aan de eigen software is ook een remotecontrolesysteem. Dat is belangrijk op een nieuwe machine,
waarvan de serviceorganisatie soms ver weg kan zitten.
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Klanten die beslissen hieraan mee te doen, kunnen de
mensen van Berky op afstand laten meekijken in de machine.
Niet alleen om de afstellingen te controleren als het voor
het gevoel niet goed werkt, maar ook om problemen op te
lossen of bijvoorbeeld vooraf uit te lezen wat de problemen
zijn, zodat de servicemonteur vooraf de juiste onderdelen
kan meenemen en ter plaatse het probleem kan oplossen.
Tijdens de proefrit blijkt hoe prettig het werken is met zicht
op de werktuigen. Daarbij kun je kiezen of je werkt met een
rijpedaal of dat je het rijden met de joystick regelt. Bij de
Berky Cruisedrive kun je met de tempomat ook de snelheid

traploos instellen. Wel is het natuurlijk weer even wennen om
zijdelings te sturen.
Voor wie dat zelf wil ervaren, komt er rond GroenTechniek
Holland in september ook een demotour waarbij
geïnteresseerden de machine kunnen testen. Op de beurs
zal de machine ook te zien zijn. Dan kun je ook een afweging
maken over de prijs, die rond de € 190.000,- zal liggen. Meer
dan een trekker met maaiarm, maar daarvoor heb je wel een
machine die veel meer kan en minstens zo effectief is.
TEKST & FOTO’S: Toon van der Stok

1. Op transport heeft de
chauffeur ongehinderd
zicht en blijft deze onder
de vier meter. Gevoelig
voor beschadiging is de
giek, die net boven de
cabine uitkomt.
2. De draaikrans ligt direct
boven de achteras.
De giek kan 270 graden
draaien.
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3. Aan beide zijden is er
de mogelijkheid een
driepuntshefinrichting
en aftakas te laten
monteren.
4. Bij de cabine zijn aan
beide zijden trappen
gemonteerd. Vanuit elke
cabinepositie kun je dus
eenvoudig instappen.
5. De motor ligt tussen
de wielen en is door
drie grote openslaande
kappen altijd goed
bereikbaar.
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6. De cabine kun je altijd zo
draaien dat je optimaal
zicht hebt op je werk.
7. Met één druk op de knop
is de rijrichting inclusief
alle instellingen omkeerbaar.
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