AGRITECHNICA 2017
De onzichtbare noviteiten

ondernemen met

vaktechniek

Geen grote nieuwe machines dit jaar op de Agritechnica en ook geen grote zichtbare vernieuwingen. Toch merk je dat
er onderhuids grote veranderingen plaatsvinden, want het is de elektronica die de grootste noviteiten oplevert. Door
eensgezindheid over de data-uitwisseling, door de groei van het aantal apps, sensoren en stuursystemen en bij ZF door nieuwe
concepten die over twee jaar grote noviteiten zullen opleveren.

De stand van ZF op de Agritechnica was niet alleen bijzonder,
maar ook heel opvallend. Totaal anders dan twee jaar geleden en ook totaal anders dan die van andere fabrikanten van
transmissies. Er was zelfs geen versnellingsbak te vinden. Wel
stond er een compleet concept van een trekker met een generator in de CVT-bak en daarachter een ploeg met een elektrisch aangedreven wiel. Eromheen allemaal componenten
John Deere liet
alleen nog zien hoe
met elektronica
machines beter te
sturen zijn, zoals
deze Monosemrijenschoffelmachines. Met een extra
bol om de plaats
van de machine
te bepalen en een
camera om de rij
nog preciezer te
volgen.
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van elektrische aandrijvingen, met onder andere een complete wielmotor die nu voor Mercedes wordt gemaakt. Zeer
compact, maar met 150 kW aan vermogen en sinds september in productie. Inmiddels is het ruim twee maanden verder
en zijn er al 80.000 gebouwd, een bewijs dat het vooral heel
hard gaat met de elektrische aandrijving.

Besturing machines
De keuze van ZF om alleen deze ontwikkelingen te laten zien,
is een signaal hoe snel het gaat. Bijna ongemerkt, want nu is
het nog de toepassing van elektronica in de besturing van
machines die het beeld bepaalt, maar op de achtergrond
wordt verder gewerkt. John Deere kocht bijvoorbeeld recent
een fabriek die omvormers maakt, ongetwijfeld omdat de
fabrikant ook op korte termijn wil komen met nieuwe uitvoeringen van zijn e-modellen, die al op de markt zijn. Nu
zijn die nog niet gevraagd, maar als de mogelijkheden die
ZF ontwikkelt doorzetten, komt die behoefte er. Op de stand
van John Deere wilde niemand er wat over zeggen, was er
zelfs niets te zien, maar net als bij de toepassing van GPS en
het gebruik van de mogelijkheden zal John Deere als één van
de eerste fabrikanten de markt willen betreden.

Op de voorgrond de wielmotor met aandrijving zoals die op de ploeg is gemonteerd.

De nieuwe generator om uiteindelijk 400 volt op te wekken, is
relatief klein en past binnen de nieuwe CVT-transmissie.

ZF heeft de afgelopen maanden uitgebreid proeven gedaan
met een trekker met een ingebouwde generator, een elektrisch aangedreven vooras en een ploeg met een elektrisch
aangedreven steunwiel. Het resultaat was verbluffend. De
capaciteit ging met bijna twintig procent omhoog. Dat wil
zeggen dat je met dezelfde trekker twee ploegscharen extra
kunnen bedienen of dat je met een relatief kleinere trekker
kunt volstaan. In onderdelen is dit systeem snel toepasbaar,
want de wielmotor is opgebouwd uit onderdelen die nu al
in de praktijk worden gebouwd. Zo is de aandrijving afkomstig uit bussen die bij het remmen stroom opwekken en die
daarna weer gebruiken bij het optrekken. Daarvoor staat een
elektromotor, die ook al in gebruik is. Daartussen zit een minischakelbak, zodat er twee overbrengingen mogelijk zijn.
Hoewel het een prototype is, zou hij volgens Michael Hammer, teamleider van het onderzoek naar elektrische aandrijvingen van ZF, snel in productie kunnen. “Het zijn allemaal
bestaande componenten, die we heel snel geschikt kunnen
maken voor productie. Het gaat nu eenmaal snel, juist omdat
het relatief eenvoudig is.”
Hij erkent dat je een wiel ook hydraulisch zou kunnen aandrijven en dat dit past bij systemen die nu al op de trekker
aanwezig zijn. “Dat is echter veel minder efficiënt, omdat je
met hydrauliek meer verliezen hebt en daarmee veel minder
snel en nauwkeurig kunt regelen. Je ziet dat alles wat elektronisch is geregeld veel beter en sneller is te sturen. Je kunt
continu meten wat de slip is, wat de druk is en wat de snelheid is. Dat kun je continu regelen en aanpassen.”
De transmissiespecialist uit Zuid-Duitsland ziet dit ook als
opstap naar nieuwe systemen in de landbouw. Hammer: “We
zullen nieuwe systemen krijgen waarbij meer werkzaamhe-

den gerobotiseerd zijn. Het is echter de vraag of je daar dan
een trekker voor nodig hebt. Wellicht krijg je meer zelfrijdende werktuigen die ingericht zijn om op de akker het werk te
doen, net als de grasmaaiers in de tuin. Daar zijn al heel veel
robotmaaiers.”

Aan de fabrikanten

Sinds begin dit jaar
is het Amerikaanse
Precision Planting
onderdeel van
Agco. Het bedrijf
levert een sensor,
die onder in het
zaaikouter kan
worden gemonteerd. Die meet het
organische-stofgehalte, de bodemvruchtbaarheid en
het vochtgehalte.
Op basis van die
gegevens kan
direct de zaaidichtheid worden
aangepast.

Voor het zover is, zullen er nog veel tussenstappen zijn, denkt
ook Hammer. “We gaan echter zeker die kant op. Met dit concept laten we zien hoe je de elektrische aandrijving kunt
gaan gebruiken. Het is nu aan fabrikanten om daarmee aan
de slag te gaan”, aldus Hammer. ZF bereidt zich daarop voor
door in de nieuwe Terramatic-CVT-transmissies ruimte vrij te
houden voor de generator. Een relatief kleine component
was te zien op de stand. Het betekent dat trekkerfabrikanten
die deze transmissie gebruiken geen nieuw ontwerp hoeven
te maken om dit onderdeel te integreren. Ze zullen in hun
ontwerp alleen wel ruimte moeten maken voor de omvormers en de hele aansturing. Nu zat dat in het demomodel in
twee zwarte boxen langs de cabine, maar daar zal het zeker
niet blijven, stelt Hammer. “Fabrikanten die dit willen integreren, kunnen nu in hun ontwerp zoeken naar mogelijkheden
om dat ergens onder de motorkap of de cabine kwijt te raken. Dan is het een onderdeel van de trekker, net zoals de
airco nu niet meer te zien is”, legt Hammer uit. Op de vraag of
het over twee jaar zover is, is bij hem geen twijfel mogelijk.
“De volgende Agritechnica staan er trekkers met standaard
een stekker voor de aandrijving van werktuigen. En dan zullen ook de werktuigen er zijn. De tijd is nu rijp.”
TEKST & FOTO’S: Toon van der Stok
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Bij Agrirouter zijn nu
al een groot aantal
bedrijven aangesloten
die hebben afgesproken allemaal de data
op dezelfde manier op
te slaan. Het wachten is
op John Deere en New
Holland.

Van automatisch sturen tot
datamanagement
Elektronica is vooral onzichtbaar en dat maakt het moeilijk
om te laten zien wat je nieuwe mogelijkheden zijn. Zo kon
Holmer alleen met een poster op de muur en een film op een
groot scherm laten zien hoe de bietenrooier met een soort
kopakkermanagement is uitgerust. Met een druk op de knop
lift de machine op het juiste moment de rooischaren en maakt
daarna een voorgeprogrammeerde bocht, zodat hij precies voor de
volgende rij uitkomt. Het voordeel; niet meer steken, wat blijkbaar
de neiging is bij veel chauffeurs, en dus minder bodembelasting.
Vergelijkbaar zijn veel andere ontwikkelingen op de machines:
van het automatisch instellen van de combine tot correcties op het
strooibeeld van kunstmeststrooiers of het per dop uitschakelen op
een spuitmachine om overlapping tot een minimum te beperken.
Het zijn ontwikkelingen die al enkele jaren gaande zijn en nu steeds
meer de verbetering van de machines bepalen.
Dat het ook tijd is voor de volgende stap bleek in de hal waar alle
software-aanbieders waren verzameld. In grote stands werd ruimte
gemaakt om bezoekers uit te leggen hoe je alle verzamelde data kunt
gaan gebruiken. Daarbij was er veel aandacht voor de mogelijkheid
verschillende merken te combineren. Het dataplatform Agrirouter
lijkt daarvoor precies op tijd. Daarin hebben zich al twee grote
trekkerfabrikanten en alle belangrijke aanbieders van machines
verenigd. Zij zorgen ervoor dat het uitwisselen van data binnen
deze merken in elk geval probleemloos gaat. De ontbrekende
partijen zijn John Deere en CNH. Of de laatste aanhaakt, kon het
bedrijf tijdens een persbijeenkomst op de Agritechnica niet zeggen.
Er werd angstvallig gezwegen, omdat de man die daarover gaat
niet aanwezig was. Opvallend voor een bedrijf dat toch veel energie
zegt te steken in een managementprogramma. Bij John Deere was
het antwoord op de vraag vrij standaard. “Al onze gegevens zijn
open, dus iedereen die er wat mee wil doen, kan aanhaken”, klonk
het. Over meedoen aan het platform volgde echter geen uitspraak.
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Holmer heeft een eigen kopakkermanagementsysteem ontwikkeld om de
machine volledig automatisch te laten draaien op het kopeind. Het moet de
bodembelasting verminderen door het aantal keren heen en weer rijden zoveel
mogelijk te beperken.

De ontwikkelaars van het nieuwe universele CCI 1200-scherm hebben een heel
handig hulpmiddel voor de bijbehorende joystick. Een verwisselbaar metalen
plaatje maakt het mogelijk ongezien het minitouchscreen te bedienen voor
verschillende functies. Gebruik je een andere machine, dan is er een bijbehorend plaatje. Bij montage komen automatisch de juiste of ingestelde touchscreenknoppen onder het plaatje.
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Een voorbeeld van de toepassing van elektrische aandrijving. Die begint met
de kleinere machines, zoals deze Knikmops. Met een aangepast ontwerp, want
zoveel mogelijk van de aandrijving is elektrisch, zoals de wielmotoren.

Datakerkhof
Dat er behoefte is aan eenheid en vooral mogelijkheden om de data
te gebruiken, werd op bijna elke stand bevestigd. Overal heerst het
gevoel dat de markt eraan toe is, met vooral jonge ondernemers
die zoeken naar mogelijkheden om de data te gebruiken. Dat zag
je ook bij de bezoekers op de stands van bijvoorbeeld 365 Farmnet,
Agrirouter en Trimble. Het waren vooral jongeren die zich lieten
informeren. Voor veel loonbedrijven zal daar de komende jaren
een uitdaging liggen om zich het gebruik van deze systemen eigen
te maken, om data te verzamelen, te delen met de klant en te
gebruiken in de bedrijfsvoering. Het zal de kunst zijn om dat voor
elkaar te krijgen, gaf één van de standhouders aan. Tot nu toe
blijft er te veel steken bij het verzamelen van data en wordt er niets
mee gedaan. We moeten de klanten leren om daar gebruik van te
maken, om te voorkomen dat ze net als nu veelal belanden op het
datakerkhof. Dat is de uitdaging voor de komende jaren.
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