de Wit bewust voor gekozen omdat stekende kopegtanden de rotorkopeg beter op diepte laten werken. De
firma heeft zelf ook de plaats van de egalisatieplaat verandert. Deze zit niet meer aan de tandwielkast, maar is
aan de packerwals geschroefd. Hierdoor is verstellen van
de plaat minder vaak nodig. Voor het wielstel is gekozen
voor de grootst leverbare banden, in dit geval de 800/4026,5 Trelleborg. Tijdens het zaaien drukt ongeveer 300 kg
op elk wiel. Met één druk op de knop kan het wielstel op
druk gezet worden als de kopeg bijvoorbeeld wegzakt.
Achter de wielen zit een brede ganzenvoet die de grond
weer lostrekt. De zaaimachine heeft schijfkouters die in
twee rijen parallel zijn opgehangen. Tussen de rijen zit
een afstand van 35 cm. De zaaimachine bestaat uit drie
delen; in het midden zitten achttien zaaielementen en
aan beide zijkanten vijftien. De loonwerker zaait vaak
twee soorten zaad tegelijk en heeft daarom extra elementen bevestigd. In de tank van 2.800 liter is een tweede
compartiment gemaakt van 500 liter. Ook is er een zaaihuis en verdeelkop bijgekomen. Het zaad kan zowel voor
als achter de schijfkouters gezaaid worden.
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De rotorkopeg is van het type HR6003, is 6 meter breed
en hydraulisch opklapbaar. De twee 3 meter brede delen
kunnen onafhankelijk van elkaar bewegen. De rotorkopeg heeft stekende tanden. Hier is volgens chauffeur Rob

Uitvoering

De eerste indruk van deze getrokken combinatie is dat
deze kolossaal is. Loonwerker Theo de Wit uit het NoordHollandse Berkhout heeft een John Deere 8530 aan de
Moduliner gekoppeld, dit versterkt nog meer de uitstraling die je in Nederland bijna niet verwacht. Onderhuids
is de techniek zeer modern. Zo kan veel aangestuurd
worden met de T75 bedieningsterminal en herbergt de
joystick alle functies die je verwacht.

Wat valt op

Kuhn heeft in het naseizoen van 2008 zijn eerste Moduliner in Nederland afgeleverd. De getrokken machine
combineert een rotorkopeg vóór het wielstel met een
zaaimachine met schijfkouters erachter. Een tweede
uitvoering heeft alleen een zaaimachine, voor directzaai.

Profiel
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6m
voor kopeg, tussen de kopegdelen
en achter het wielstel
Gewicht
8.350 kg
Tankinhoud 2.300 l en 500 l
Hydrauliek load sensing, 1 dubbelwerkend
ventiel voor het tweede zaaigedeelte.
Brutoprijs vanaf 108.190 euro excl. btw

Breedte
Woelers

Technische gegevens

Een zeer indrukwekkende machine met fijne
techniek.

Kort en krachtig

[2] De werklamp en buitenbediening van de zaaimachine.

[1] Met de joystick kunnen belangrijke functies snel en
eenvoudig bediend worden. Zo kan de druk op de wielen
en dus ook het gewicht dat afsteunt op de rotorkopeg
eenvoudig aangepast worden.

Bij de foto’s

De machine heeft een grote capaciteit en kan pneumatisch erg nauwkeurig twee zaaizaden tegelijk zaaien.
Door het tarief dat per hectare en per uur is, kun je
goedkoop zaaien.

Wat levert het op

De combinatie is door het wielstel niet erg wendbaar
vergeleken met een gedragen versie. Een wendakker van
18 meter is standaard. Ook zorgt het wielstel in natte
omstandigheden voor sporen in de gekopegde grond
waardoor de zaaielementen minder homogeen werken.

Wat valt tegen

krachtige directzaaier

Kuhn Moduliner:

overdwars

