RESPIRO R3 PROFI
Bandhark met snufjes

ondernemen met

vaktechniek

Afgelopen februari was er op de Sima een kleine stand met maar één machine, die van Reiter Technologies. Toch trok die stand,
met de Respiro-bandhark, dankzij het unieke concept van die machine veel belangstelling. Deze zomer demonstreert importeur
Duport de hark in Nederland.

Door de flexibele
bodemaanpassing
is het mogelijk met
een hoge snelheid
te werken.

Dit seizoen trekt Duport het land door met een demo-hark.
Het is de Respiro R3 Profi-bandhark van Reiter Technologies,
in een drie meter brede frontuitvoering. Het principe van
de bandhark is bekend: een pick-up raapt het gewas op en
een afvoerband brengt het naar de zijkant, op het zwad. Dat
principe gaat ook op voor de Respiro. De voordelen van een
bandhark zijn een schoon gewas, omdat het gewas niet over
de grond wordt gesleept. Molshopen worden op die manier
niet in het gewas gebracht. Het ruw-asgehalte blijft laag en
dat verhoogt de voederwaarde. In de tweede plaats is een
bandhark vriendelijk voor het gewas. Vooral telers van luzerne weten dit te waarderen.
Het bijzondere aan de Respiro-hark is de pick-up. Deze heeft
een kleine diameter, is elastisch en kan zich vervormen. Hij
loopt op vier vrij draaiende glijschotels over de grond. Hierdoor kan de pick-up zich goed aanpassen aan de bodem.
De meeste bandharken werken met een grote pick-up, maar
de pick-up van deze Respiro heeft een kleine diameter, die
ervoor zorgt dat de weg die het gewas aflegt naar de afvoerband klein is. Een rotor boven de pick-up zorgt voor een snelle doorgave van het gewas. Dit maakt een hoge rijsnelheid
mogelijk, tot meer dan 20 km/u.

Een voordeel van de kleine pick-up is verder dat er geen gewas onder de pick-up kan komen. Het gewas komt tegen de
pick-up en de tanden nemen het gewas al op voordat het
onder de pick-up kan raken. De tanden werken vlak voor de
glijschotels en hebben weinig aanraking met de grond. De
tanden zijn gebogen en slepend bevestigd. Dit maakt sturing
van de tanden door middel van een curvebaan overbodig.
Dat scheelt in aantal bewegende delen en in geluid. Door de
gebogen vorm nemen ze ook minder snel stenen op, ook al
vormen die in Nederland meestal geen groot probleem.
Tandbreuk is volgens Reiter Technologies de laatste twee jaren van de testfase niet meer voorgekomen. Maar mocht het
gebeuren, dan is de bevestiging van de tanden zodanig dat
je ze niet kunt verliezen. Een tandpaar is heel eenvoudig te
vervangen. De tanden zitten namelijk niet aan tandbalken
geschroefd, maar per zes paar aan gemakkelijk te wisselen
units. Na het afnemen van twee kunststof afstrijkers hoeft
er nog maar één moer te worden verwijderd en dan kan het
element worden afgenomen. Met een kliksysteem zijn de
tandparen daarop bevestigd. De oude tand losklikken en de
nieuwe erop en vervolgens kan het geheel weer worden samengevoegd en gemonteerd.

Pöttinger-roots
De machine is ontwikkeld door Thomas
Reiter, een man die zijn sporen verdiende
bij Pöttinger. Hij introduceerde de machine op de afgelopen Sima in Parijs. De contacten tussen Duport en Reiter stammen
uit de tijd van Reiter bij de Oostenrijkse
fabrikant, maar natuurlijk heeft Duport
ook vertrouwen in het product. Drie meter
werkbreedte is voor Nederland -en zeker
voor de loonwerksector - geen gangbare
breedte. Op de aanstaande Agritechnica
in november zal Reiter echter present zijn
met een negen meter brede getrokken
versie. Daarnaast is hij ook aan het testen
met een elf meter uitvoering. En daarmee
is de koek nog niet op, want Reiter denkt
zelfs aan een zestien-meter-uitvoering,
maar dan is het inmiddels wel 2020.
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De pick-up is enigszins beweeglijk door de flexibele as. Deze
heeft een mogelijkheid tot doorbuigen, voor een bodemaanpassing van 30 millimeter. Rubber elementen naast de vijf
dubbele lagers maken dit mogelijk. In combinatie met de
vier glijschotels is de bodemaanpassing heel goed. De schotels zijn vrij draaiend, zodat ze niet gaan schuiven en er geen
grond aan koekt, ook niet in een open zode.

Bij de pick-up zijn
de tanden niet
aan tandbalken
geschroefd, maar
per zes paar aan
gemakkelijk te demonteren rondsels.

Hydraulische aandrijving
De vrij draaiende gewasrol drukt het gewas tegen de pick-up,
voor een gedwongen opname door de tanden. Boven de pickup zit een rotor met kunststof vingers. Deze draait dertig procent sneller dan de pick-up en haalt daardoor het gras weg van
de pick-up. De rotor wordt hydraulisch ontlast door middel van
een cilinder met stikstofbuffer. Als er veel materiaal komt, gaat
de rotor een stukje omhoog. Bij volumineus materiaal kun je de
rotor zelf omhoog zetten, zodat er meer ruimte komt voor het
gewas. In de testfase heeft de fabrikant strozwaden gekeerd
van een maaidorser met een twaalf meter breed maaibord. Dit
gebeurde met een rijsnelheid van 15 km/u. Bij transport kan
de rotor worden vastgezet, zodat hij niet gaat springen. Om
veel gewas snel te kunnen verwerken, moet natuurlijk ook de
afvoerband veel capaciteit hebben. De band is 100 centimeter
breed. Ook een 70 centimeter brede uitvoering is leverbaar.
Omdat de afvoerband hydraulisch wordt aangedreven, kun je
hem links en rechts laten draaien. Bovendien kun je de snelheid aanpassen, waarmee je de zwadbreedte beïnvloedt.
De hele machine wordt hydraulisch aangedreven. Er is een enkelwerkend ventiel met drukloze retour nodig voor de hydromotoren van de afvoerband, de rotor en de inwendige motor
van de pick-up. Daarnaast is er nog een enkelwerkend ventiel
nodig voor het uitheffen van de machine. De benodigde hoeveelheid olie ligt tussen 30 en 60 liter per minuut, afhankelijk
van de zwaarte van het gewas en de omstandigheden.
De Profi-uitvoering van de Respiro R3 heeft een geïntegreerd
systeem voor de bodemdrukontlasting. Dit werkt met twee
veren aan weerszijden van de aanbouwbok. Met een centrale
hefcilinder hef je de machine uit, zonder dat je de fronthefinrichting hoeft te bedienen. Door de spanning op de veren te
veranderen, kun je de bodemdruk beïnvloeden.
De belangstelling is tot nu toe niet slecht, maar het zijn daarbij
wel vooral de telers van luzerne die reageren. Zij zijn vooral blij
met de geringe bladverliezen. Bij luzerne heb je dat met de
gangbare harksystemen al snel en het gaat bij de luzerne net
om het blad. Een voordeel van een fronthark is verder dat je
niet over het gewas rijdt en dat daardoor de grond in wordt
gedrukt of wordt vervuild. Met de toenemende zorg voor de
kwaliteit van het ruwvoer ziet Duport daarom ook zeker mogelijkheden voor de hark bij veehouders. De prijsindicatie van
de drie meter brede fronthark is € 25.500. Wat de negen meter
brede uitvoering moet gaan kosten, is nog niet bekend.

Om veel gewas te
kunnen verwerken,
is de afvoerband
100 centimeter
breed. Hij kan
zowel linksom als
rechtsom draaien.

De rotor dient om
het gewas snel
weg te nemen van
de pick-up en op
de afvoerband te
brengen.

Duidelijk is te zien
dat de tanden
slepend zijn gemonteerd. De vier
glijschotels zijn vrij
draaiend.

De gele veren
zorgen voor een
verlaging van de
bodemdruk. Met de
centrale cilinder hef
je de machine.

TEKST & FOTO’S: Arend Jan Blomsma

GRONDIG 6 2017

41

