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Spitters voor elk type grond

co

py

Eind augustus stelde machinebouwer Imants uit Reusel, net over de grens bij Turnhout, zijn deuren open voor
dealers, een select groepje klanten en de pers. We zagen een zeer nette en compacte productieruimte. Het bedrijf
onderging enkele jaren geleden een ‘lean’-operatie omdat het de productie niet meer kon bijhouden en er op de
huidige site geen uitbreidingsmogelijkheden meer waren. Externen bekeken alle materiaalstromen van de
fabriek en herschikten het geheel. Het resultaat: 30% efficiëntiewinst met dezelfde input.
Tom Destoop, AgriBevents

Imants is een familiaal bedrijf dat
bestaat sinds 1885 en gegroeid is uit
een smidse. Nadat het familiebedrijf in
de jaren 60 de boot had gemist van
tractorgebruik en mechanisatie, was
het een van de eerste bedrijven die zich
richtten op de productie van spitmachi-
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nes. Oorspronkelijk waren die enkel
voor de tuinbouw, maar al vrij snel
kwam er ook interesse van akkerbouwers. Nu worden de Imants-spitmachines ingezet in de hele wereld in tal
van toepassingen. De gehele productie
van hardstaalplaat tot montage gebeurt

in eigen huis. Alleen het poedercoaten
gebeurt elders.

Verstandig spitten op alle
grondsoorten
“Als je kan ploegen met een vorenpakker, kan je spitten”, vertelde een van de

Mechanisatie

bo

nd

Dé ideale spitmachine voor elke landbouwer bestaat niet. Afhankelijk van
de grondsoort en de teelt moet men
bekijken welk model het beste resultaat kan opleveren. Zo zal men voor
lichte gronden kiezen voor grotere
spades, die de grond intensiever
bewerken en voor een hard drukkende
apart aangedreven harkrol, die de
bodem weer goed aandrukt voor een
ideaal zaaibed. Bij zwaardere gronden
zijn de spades smaller om vlot de
grond te ‘snijden’ en te vermijden dat
de machine volloopt. De machine voor
zwaardere grond wordt vaak gecombineerd met een rotorkopeg om het
zaaibed klaar te leggen.

en

aanwezige klanten. Volgens Imants
heeft spitten heel wat voordelen in vergelijking met ploegen. Spitten gaat
sneller en kan je combineren met
zaaien in één werkgang. Ook worden
gewasresten en bemesting beter
gemengd in de bouwvoor, wat resulteert in een optimale benutting van de
mineralen door het gewas. Om versmeren van de bodem te voorkomen moet
de grond goed droog zijn voor hij
bewerkt wordt. We kunnen dan ook
stellen dat er in het voorjaar best iets
langer gewacht wordt om aan de slag te
gaan. Klanten geven aan dat ze door te
spitten en te zaaien in één werkgang
betere opbrengsten halen. Dat schrijven
ze toe aan minder bodemverdichting
door andere bewerkingen. Dit heeft ook
als voordeel dat de bodem minder de
kans krijgt om uit te drogen. Bij spitten
wordt de aanwezige organische stof
verdeeld in de bodem. Ongeveer 30%
van de gewasresten is terug te vinden in
de bovenste helft van de bewerkte
grond. Hierdoor is het onvermijdelijk
dat ook een klein deel van de resten aan
het oppervlak terug te vinden is.

In antwoord op de vraag naar tijdsefficiëntie en snelheid, in combinatie met
meer capaciteit, heeft Imants de 38FSX
ontwikkeld, een spitmachine met een
werkbreedte van in totaal 6 meter. Die
machine werd eind augustus gedemonstreerd in combinatie met een
forse Fendt 1050 tegen zo’n 6,5 km/uur.
Deze machine vergt behoorlijk wat ->

Gewasresten en bemesting worden beter gemengd
in de bouwvoor, wat resulteert in een optimale
benutting van de mineralen door het gewas.

© FOTO’S: IMANTS
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Tot 6 meter werkbreedte
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Daverende Cultermatic
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In zware gronden worden de spades vervangen door messen.
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Deze opklapbare
machine van 6 meter
breed werd ontwikkeld
op vraag van klanten om
hogere capaciteiten te
halen. Om transport over
de weg mogelijk te
maken, moest deze
machine volgens de
Europese wetgeving
opklapbaar te zijn.

De Cutermatic is een
aangedreven schudwoeler waarbij de eerste rijden tanden zich voorwaarts door de grond
slaat. De tweede rij
breekt de grond open in
opwaartse richting.

ht

Een van de laatste nieuwigheden bij
Imants is de schudwoeler. Deze opvallende
diepwoeler bestaat uit twee rijen tanden
die aan een snelle frequentie schudden. De
eerste rij tanden beukt zich letterlijk een
weg door de grond in een beweging van
voor naar achter. De tweede rij verkruimelt
de grond op ruime diepte dankzij een
beweging van boven naar onder. Zo krijgt
men lucht in de bodem zonder dat er grote
kluiten losgewerkt worden aan het oppervlak. De machine haalt ongeveer 4 km/uur
en heeft als doel om bodems met ernstige
verdichtingen toch los te werken. Imants
stelt dat door de aanwending van de
aftakas de diepwoeler veel efficiënter in de
grond beweegt en het totale vermogen van
de trekker beter benut wordt. Er kan probleemloos tot 75 cm diep gewerkt worden
in zware grond. De machine is zo geconstrueerd dat de trekker niet gaat meeschudden. Tijdens de demonstratie was het
spectaculair om zien hoe de machine de
grond deed schudden. Deze grondbewerking levert het beste resultaat als er in
droge omstandigheden gewerkt wordt. n

De keuze van de rol is
afhankelijk van het type
grondsoort of de functionaliteit van de machine.
De aangedreven harkrol
(rechts) is meer geschikt
voor lichtere gronden én
legt het zaaibed fijner. De
ringenrol (links) vermijdt
versmering op zware
gronden en laat de grond
grover achter.

Bo

vermogen. De 6 meter brede spitmachine
is opgehangen in een carrier. Op de carrier
zijn twee spitters gehangen van elk 3
meter. Het geheel is hydraulisch opklapbaar voor transport over de weg. Voor de
spitter is een Imants-diepwoeler opgehangen met twee rijen woelpoten. Imants
wil deze carrier ook zonder spitters op de
markt brengen. Het is namelijk perfect
mogelijk om deze te combineren met een
rotorkopeg van diverse afmetingen.
Ondanks wat men zou verwachten, werd
deze machine niet geproduceerd voor de
Amerikaanse markt. In Amerika heeft
men namelijk geen problemen met
aslasten of maximale breedtes. Daardoor
kan men spitmachines er probleemloos
breder maken, zonder dat deze opgeklapt
moeten worden. Imants ontwierp deze
machine dus om ook in Europa bredere
werkbreedtes mogelijk te maken zonder
de grenzen van de verkeersregels te overschrijden.

