ondernemen met

vaktechniek

Alleen aan de assen opgehangen
WHM ontwikkelt samen met Kruse Ootmarsum een nieuw overrijdframe
Wesseler Hydraulik & Maschinenbau in het Duitse Vreden ontwikkelt samen met Kruse Ootmarsum een nieuw concept voor
een overrijdbaar frame waarbij extra is gelet op de gewichten, de belasting van de trekker en de benodigde functies voor de
gecombineerde toepassing van klepelen en maaikorven. De kern is dat het frame alleen aan de trekkerassen hangt. Alvast een
tip van de sluiter.
Bij de fabriek van Wesseler Hydraulik & Maschinenbau
(WHM) in Vreden staat de trekker van de werktuigenvereniging CWV Lievelde al klaar, zodat de combinatie op maat kan
worden gemaakt. Aan het kale frame in aanbouw kunnen we
de hoofdcontouren al zien. Binnen wordt de laatste hand gelegd aan de in eigen huis ontwikkelde klepelbak en werkt de
programmeur aan de programmering van de eigen bedieningskast. Alles gebeurt bij
WHM in eigen
huis. Het is misschien
een onbekende naam in onze
branche,
maar Guido Wes-

seler
is
verre van onbekend met
de materie.
Hij
heeft
voorheen
bij een gespecialiseerde
fabrikant van maaiarmen en toebehoren gewerkt, heeft zelf maaiarmen
ontwikkeld en is tien jaar geleden voor
zichzelf begonnen in Vreden. Zijn bedrijf is gespecialiseerd in
het ontwerpen en maken van hydrauliekcomponenten voor
klanten (fabrikanten), inclusief leidingwerk, bediening, programmering en aansturing. Daarnaast heeft WHM een reparatie- en onderhoudsafdeling voor hydrauliekcomponenten
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en een machinebouwtak die op wens speciale oplossingen
bouwt. Martin Kruse uit Ootmarsum kwam bij het Duitse bedrijf terecht in zijn speurtocht om van de tekentafel af een
goed overrijdframe te bouwen, compleet met gieken, bediening en alles erop en eraan. Het eerste resultaat is een overrijdframe voor CWV Lievelde, die er voornamelijk mee gaat
klepelen in combinatie met een zuigwagen. Dat frame zal
deze maand gereed komen voor aflevering.

Het concept
De basis is een overrijdframe dat alleen aan de achteras en
aan de vooras van de trekker is opgehangen. Hiervoor
rijd je - bij deze uitvoering vooruit - over het frame,
hef je met de hef het frame achter op hoogte
en rij je door tot de vanghaken om de ophangpunten aan de trekkerachterbrug zitten. Met een druk op de knop wordt deze
ophanging met een tegenklauw hydraulisch vergrendeld. Voor het optillen van
de voorzijde wordt vooraf een hefcilinder
aan het trekkerframe gemonteerd. Hiermee
hef je met behulp van een ketting, die je even
moet vastmaken aan het onderframe, het frame aan de
voorkant omhoog. Daarna bevestig je aan beide kanten bij
de assen extra kettingen aan bevestigingspunten die boven
de vooras komen. Hiermee kan hydraulisch vanuit de cabine
het onderframe worden opgehaald tot het frame tegen de
onderkant van de vooras wordt afgestempeld. Daarbij wordt
er ook een fixeerpunt onder de as aangebracht om zijwaarts
verschuiven te voorkomen. Dit afstempelen zorgt ervoor
dat de pendelwerking via het frame is geblokkeerd, maar de
voorasvering behouden blijft. Omdat het frame alleen aan de
vooras en de achteras hangt, worden er geen punten elders
aan de trekker (over)belast. Voor het overrijden is de ophanging van de giek zijwaarts uitgeschoven bij het afzetten. In
bedrijf trek je die weer hydraulisch in. In werkstand zit de giek
dus tussen de wielen dicht op de trekker, net voor de cabine.
Het voorste deel van het frame is als grote koker uitgevoerd
en vormt daarmee tevens een 300 liter grote hydrauliekolietank. Voordelen daarvan zijn een groot oppervlak voor koe-

De eigen klepelbak met een apart frame in combinatie met een
roestvrijstalen slijtplaat.

De maaiarmophanging schuift voor het overrijden zijwaarts uit tot
buiten de trekkerbanden

De bediening met Canbus-besturing wordt in eigen huis gemaakt
en volgens klantwens geprogrammeerd.

Het frame in aanbouw met voorop de twee hydrauliekpompen en
het voorste deel, dat ook fungeert als hydrauliektank.

ling en een laag zwaartepunt. Ook bespaart het elders een
hydrauliekolietank. Wel is er links voorop nog een extra koeler met omkeerfan gemonteerd. In het deel midden onder
de trekker zijn de contragewichten geïntegreerd. Die worden
af-fabriek op maat uitgevoerd, afhankelijk van de uitvoering,
de giekuitrusting en de maaikorf of klepelmaaier.
In dit geval zit de hydrauliekunit voorop gebouwd. Deze bestaat uit twee flinke hydrauliekpompen (120 liter en 350 bar)
voor de klepelmaaier en voor de giek, omdat CWV Lievelde
er standaard een zuigwagen achter hangt. Wie andersom wil
en bijvoorbeeld voorop een klepelmaaier wil bouwen, kan
gerust zijn. Dan wordt de hydrauliekunit achterop gebouwd
en rij je dus achterwaarts over het frame. De giek schuift hiervoor ver genoeg uit voor brede trekkerachterbanden.

aan de stand van de giek. Dat wil zeggen dat het botsmoment bij gestrekte giek en bij ingetrokken giek gelijk is. Ook
programmeert Wesseler desgewenst op maat zaken. In dit
geval is geprogrammeerd dat bij het intrekken van de giek
bij het maaikorven bij een enkele joystickbeweging giek en
lepelsteel tegelijk worden bediend, zodat de maaikorf automatisch horizontaal beweegt. Ook zijn de snelheden voor
het strekken en intrekken voorgeprogrammeerd en door de
chauffeur simpel via het menu aan te passen. Opties als automatische hoogtebegrenzing (hoogste punt) zijn desgewenst
ook te programmeren. Voor wie dat wil, is een draaikrans leverbaar aan de steel, zodat bij het maaikorven in lengterichting achter de trekker kan worden gelost. Bij deze uitvoering
is de bediening van de blazer bij de bediening inbegrepen.
Ten slotte het puntje transport. Zoals verwacht steunt hij
met klepelbak vooraan af op de hydrauliekunit. Voor het
maaikorven zal de maaikorf voor transport in lengterichting
achter de trekker hangen. De klepelbak bouwt Wesseler zelf,
in dit geval een 1,50 meter brede variant. Hij is leverbaar in
werkbreedtes van 1,20 tot 2,00 meter. Bijzonder hier is het
eigen frame met een verwisselbare roestvrijstalen slijtplaat.
De gehele unit inclusief hydrauliekolie en exclusief klepelbak
zal rond de 3,3 ton gaan wegen. Een naam voor dit eerste
eigen fabricaat heeft Wesseler nog niet. Wordt ongetwijfeld
vervolgd.

Eigen giek
Wesseler bouwt zelf de gieken, in dit geval een tweedelige
giek met van draaipunt tot draaipunt een bereik van 7,20
meter. Een driedelige giek met een bereik van 9,00 meter is
inmiddels ontworpen en andere opties zijn bespreekbaar.
Opvallend is dat de aan- en afvoer van de hydrauliek alleen
met de hoofdaanvoer- en retourslangen van onder het draaipunt van de giekophanging gebeurt. Pas daar zit het ventielenblok. Daardoor hoef je niet de nodige hydrauliekslangen
over de trekker aan te brengen. Elk giekknikpunt heeft een
hoekopnemer. De knik en het eind van de steel hebben een
schommelstuk voor een extra grote slag. Het geheel is zo
ontworpen dat de botsbeveiliging zich automatisch aanpast
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