ondernemen met

vaktechniek

Even de tijd ervoor nemen
Claas Cemos-trekker-werktuigoptimalisatie in de praktijk
Met het nieuwe Cemos-hulpprogramma kunt je de trekker-werktuigcombinatie optimaliseren. Claas biedt deze optie vanaf nu
aan op alle Claas-trekkers met Cebis Touch. De fabrikant claimt een brandstofbesparing of capaciteitsverhoging van gemiddeld
rond de tien procent. We probeerden het in de praktijk. Je moet er even de tijd voor nemen, maar dan heb je ook wat.
Begin september, voor de periode met natter weer, staat
de nieuw Axion 870 Stage V met daarachter een dikke zesscharige Lemken Juwel 8-ploeg voor ons klaar. Plaats van
handeling is een agrarisch bedrijf van de familie Claas, een
eindje boven Osnabrück, met vrij lichte en vanwege de zomer (te) droge grond. Echt druk maken we ons even niet om
die ploeg, ervan uitgaande dat een beetje cumelabedrijf de
ploeg echt wel goed afstelt en deze hier ook wel goed staat:
de diepte instellen en gaan. Zo werkt het echter niet bij Claas
Cemos. Het is zaak vooraf de juiste gegevens in te voeren.

Systematische aanpak
Het Cemos-programma dwingt je de stappen systematisch te
doorlopen. Allereerst de basisinstellingen: de gegevens van
het werktuig, in dit geval de ploeg. Ten tweede de werkomstandigheden, in dit geval droge, vrij lichte grond. Als derde
de instelling van bandenmerk en -maat. Deze zijn vooraf al
ingegeven, zodat het systeem de spanningstabellen van de
banden kent en dus de juiste spanningen aanbeveelt. Stap
vier betreft het hangen van gewichten (front, achter, wiel).
Het systeem beveelt voor deze combinatie vooraf op basis
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van de ingevoerde parameters 1200 kilo frontgewicht en een
bandenspanning van 0,8 bar voor en 1,1 bar achter aan. Het
programma kent de gebruikershandleiding van in dit geval
de Lemken Juwel, die door Claas vooraf voor veel merken is
ingevoerd. In ons geval is er een frontgewicht van 600 kilo
aan gehangen. Dit mede op het oog van de bovengemiddeld
droge omstandigheden van het perceel. En - u kent dat vast dan pak je het gewicht dat voorhanden is en je meestal voor
dit werk pakt. Dat gewicht voer je dan in en je negeert de
aanbeveling van 1200 kilo. Het programma biedt deze ruimte. Dat kan ook voor de bandenspanning, maar hier houden
we ons aan de aanbevelingen.

Ploeg controleren
Daarna beginnen we te ploegen zoals je dat altijd doet. Na
een stukje moet je dan via het programma (gedwongen)
systematisch de ploeginstellingen nalopen, invoeren en bijstellen. Je moet de ploegdiepte en werkbreedte per element
controleren en opmeten of de ploeg niet overrug of overbuik
ploegt, kijken of de voorscharen op de juiste diepte staan
afgesteld, het schijfkouter goed is afgesteld en natuurlijk

opmeten of de werkbreedte van de voorste schaar klopt. Het
systeem geeft zelfs aan welke spindel en hoeveel slagen je
die moet verdraaien voor het verkrijgen van de juiste instellingen. We hebben de ploeg nog een keer vooraf even wat extra ontregeld om hiermee te oefenen. Het instellen blijft allemaal zo gedaan. Daarna daadwerkelijk aan het ploegen. Dan
krijg je eerste het commando om de handen van het stuur te
halen om te kijken of de treklijn goed is. Zo niet, dan geeft het
systeem aan hoe en hoeveel je moet bijstellen. Best gemakkelijk zo en hier zal in de praktijk wel eens iets te halen zijn.

Trekker optimaliseren
Daarna moet je het Cemos-hulpprogramma in de gaten houden. We hebben gekozen voor efficiëntieoptimalisatie. Je
kunt ook voor capaciteitsoptimalisatie kiezen. Het systeem
meet continu de prestaties en het brandstofverbruik en geeft
op basis daarvan adviezen. In ons geval kan de motoronderdrukking nog een paar procent hoger en adviseert het systeem een lagere bandenspanning. Na deze veranderingen en
een korte meettijd van minimaal een minuutje geeft Cemos
de hoeveelheid winst of verlies aan en beveelt het nieuwe instellingen aan. Het systeem blijft zo continu controleren. Om
een lang verhaal kort te maken: na enkele omgangen en een
paar keer instellingen finetunen komt eruit dat in deze lichte
omstandigheden de bandenspanning nog wat lager kan, het
frontgewicht kan worden afgelegd en zelfs het differentieelslot kan worden uitgeschakeld. Je bent vrij om dat te doen.
Op een gegeven moment is het oké, want als je even in een
nattere plek zit of net een spuitspoor ploegt, veranderen de
waarden weer. Je moet zelf inschatten wanneer je op het optimale ‘gemiddelde’ zit. Wij wisten zo met een vooraf redelijk
goed afgestelde ploeg zonder afleggen van het frontgewicht
zo al vijf procent efficiëntiewinst te pakken.
Voor een check hebben we daarna hetzelfde gedaan met
een andere trekker met cultivator, met dezelfde procedures.

Via een logische opbouw voer je de
trekker- en werktuiggegevens in en
pas je de instellingen daarna on the
go stapsgewijs aan. Dit werkt via een
logische, goed te begrijpen opbouw.

Uiteindelijk wisten we hier door alleen met de gewichtsoverdracht via de drukinstellingen van de loopwielen van de
cultivator in combinatie met een aanpassing van de motordrukregeling alleen al een paar procent efficiëntiewinst te
halen, terwijl we het gevoel hadden dat trekker en cultivator
prima waren afgesteld. Dat zijn procenten die je normaal niet
snel pakt.

Op basis van ervaringen
U zult zich herkennen in de gedachte dat onze medewerkers
echt wel weten waar ze mee bezig zijn. Dat beseft Claas ook,
maar de fabrikant heeft tegelijk in onderzoeken vastgesteld
dat de praktijk toch wel eens weerbarstiger is dan we met
elkaar denken. Zo kwam uit ondervragingen onder 500 gebruikers dat 28 procent bij vergelijkbare ploegomstandigheden de aanbevolen 1200 kilo zou monteren. De grootste
groep (34 procent) koos ook voor het standaardgewicht van
900 kilo en slechts acht procent kwam uit op het uiteindelijke
optimum van geen frontgewicht.
Claas heeft proefondervindelijk vastgesteld dat de mix van
klanten via Claas Cemos circa tien procent brandstofbe
sparing of capaciteitsverhoging behaalt. Daarnaast leert het
systeem de medewerkers ook hoe ze een combinatie het best
kunnen afstellen en uitrusten en hoe ze de trekker optimaal
laten presteren. Iedereen weet dat medewerkers er echt geen
afstelboekje van de ploeg bij pakken. In ons ploegvoorbeeld
is het zelfs denkbaar dat diezelfde medewerker de volgende
keer op basis van de ervaringen zelfs om een lichtere trekker
zou vragen. Of dat u dat via uw data-analyse al hebt aangegeven. Die 870 was in deze omstandigheden een maatje te
groot. Je moet er even de tijd voor nemen, maar dan brengt
het meer dan je vooraf inschat.
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Voor de ploegoptimalisatie geeft
het programma niet alleen aan wat
er moet worden versteld, maar ook
hoeveel slagen of centimeters. Na
verstelling meet het programma het
effect en volgt er een nieuw advies.

In dit geval was de 870 een slag te
zwaar voor de zesschaar. Daardoor
kon het frontgewicht eraf en de
voorwielaandrijving worden uit
geschakeld. Die kennis kunt u voor
een volgende keer weer benutten.

Claas heeft van veel fabrikanten de
handleidingen van de machines
ingevoerd. Zo ook voor deze Lemken
Juwel 8-ploeg. Uw medewerkers
hebben de instructieboekjes zo niet
meer nodig.
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