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Je moet
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PRAKTIJKTEST CLAAS CEMOSDIALOOGSYSTEEM VOOR TREKKERS

Kamps de Wild pakt het Claas Cemos-dialoogsysteem voor trekkers nu volop op.
De importeur ziet mede door de uitbreiding van het programma met hooibouwmachines
een bredere markt. Het bedrijf organiseerde een testdag om de voordelen te ervaren en
te testen. We stelden vast dat de eerder gerealiseerde besparingen er weer uitkwamen.
Je wint het echt niet van de computer.

‘NA VIER BAANTJES
HEEFT CEMOS
DE PRESTATIES
DOORGEMETEN EN
GEANALYSEERD EN
ADVIEZEN GEGEVEN’
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Kamps de Wild heeft het Claas Cemos-dialoogsysteem voor trekkers tot nu toe nog niet echt opgepakt, terwijl het al twee jaar op de markt is en de
voordelen ervan bekend zijn. Met de uitbreiding
van het programma met hooibouwmachines,
voor ons met name de maaiers, ziet het bedrijf
bredere kansen. De dealers zijn getraind en de
importeur heeft er een mannetje op gezet. Wij zijn
uitgedaagd het systeem in de praktijk te testen.
Net als twee jaar geleden tijdens de introductie in
Duitsland stond er een Claas Axion 870 CMatic-trekker met Cebis-computer klaar. Daarachter
hing een dikke Amazone Catros 5003 C2-schijveneg om de stijve klei te bewerken. De omstandigheden waren zonnig en droog met nog taaie klei.
De uitdaging was: kies zelf het juiste frontgewicht
(600, 900 of 1200 kilo) en de juiste bandenspanning voor en achter. Stel de combinatie af en kies
de juiste trekweerstandsinstelling. Met de wetenschap dat je al snel te veel voorop hangt, maar de
Catros wel wat tegenwicht zou kunnen gebruiken,
kozen we het middelste gewicht van 900 kilo. We

vertrokken op voor en achter 1,0 bar, ook al zouden we volgens de bandentabellen wat lager mogen gaan. De trekweerstandsregeling ging op nul,
de snelheid werd op 10-15 km/u ingesteld plus
flink wat motordrukking (zo groot zijn de piekbelastingen niet) en daarna konden we op weg voor
de nulmeting!

INSTELLINGEN NALOPEN
Voor Cemos liepen we alle instellingen systematisch na. Dat is een vast protocol bij het gebruik
van Cemos. Eerst de werktuigdetails: staat de Catros er al in, kloppen de waarden? Anders moet je
even over de weegbrug en weten hoe ver de rollen
achter de trekker zitten. Dat is een kwestie van
een keer doen. In dit geval was alles al ingevoerd.
Daarna de bodemomstandigheden, waar je kiest
uit droog, vochtig, zwaar/medium/licht, stoppel
en dergelijke. Verder moet je de ballastering met
wiel- en frontgewichten ingeven en uiteraard de
banden invoeren. Cemos kent de spanningstabellen van de verschillende merken en typen banden.
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Het systeem kent ook het gewicht en het zwaartepunt van deze Catros en verwerkt die in de aslasten. Uit deze gegevens volgen adviezen voor de
bandenspanning en voor het hangen van eventuele front- en wielgewichten en desgewenst een
gewicht achter. Daarna moet je ook even de trekkerinstellingen nalopen. Power of Economy en
motordrukkingspercentage en snelheidsbereik
hadden we al ingevoerd. Bij de motordrukking
hadden we 1600 motortoeren als ondergrens
aangehouden om toch iets koppel achter de hand
te hebben. Bij een ploeg loop je ook alle ploeginstellingen door. De handleiding van de ploegfabrikant voor de afstelling met bijbehorende adviezen
hoe en hoeveel je moet verstellen, is inbegrepen.
Claas geeft aan dat de meeste werktuigen van de
gerenommeerde fabrikanten erin staan. Zo niet,
dan moet je zelf gewichten en lengtes opgeven.

Volgens een vast protocol loop je de instellingen door. Naast machinegegevens, banden,
aslasten en ballastering vormen de bodemgegevens ook belangrijke parameters.

DOOR OPTIMALISATIE KUN JE IN
POWER VOORAL EXTRA CAPACITEIT
MAKEN BIJ EEN NAGENOEG GELIJK
BRANDSTOFVERBRUIK

VIER BAANTJES
Daarna is het een kwestie van vier baantjes trekken. Dan heeft Cemos de prestaties doorgemeten
en geanalyseerd en in het werk adviezen om de
prestaties te verbeteren gegeven en gecontroleerd. Rood geeft slechter aan, groen beter. Je kunt
adviezen opvolgen, maar ook negeren. Wij volgden ze op. Om een lang verhaal kort te maken:
uiteindelijk bleek dat we achter met onze 1,0 bar
goed zaten, maar dat we voor naar 0,8 bar moesten en dat we om het nog beter te krijgen het
frontgewicht moesten vervangen door 100 kilo. In
dit geval betekende het dus weglaten, omdat we
geen gewicht van 100 kilo bij ons hadden, en dit te
compenseren door de bandenspanning voor naar
0,7 bar te laten zakken. We kregen ook het advies
de diepteregeling op stand 1 te zetten. Nadat we
deze adviezen hadden opgevolgd, zakte het
brandstofverbruik van 10,0 (de eerste omgang
zonder Cemos) naar 9,1 liter per hectare en nam
de capaciteit toe van 2,4 naar 4,1 hectare per uur.
Dat laatste leek ons gevoelsmatig een wat groot
verschil, maar in zo’n momentopname in Economy-stand tien procent brandstof besparen zonder
dat je het gevoel hebt zoveel te hebben geoptimaliseerd, is toch wel een ding. Bij een ander testduo
met een tweede combinatie, een Arion 660 CMatic

Net als je dat zonder Cemos normaal ook doet, kies je de motor- en transmissie-settings.
Dat is in Cemos te finetunen, al zul je zelf de grenswaarden bepalen. In dit geval is het
snelheidsbereik 10-15 km/u.

In het taakoverzicht zie je direct de resultaten. Die kun je dan vergelijken met eerdere taken bij andere instellingen. Zoals bij ons de nulmeting vooraf en afzonderlijk in Power en
Economy werken en een ronde zonder frontgewicht met aangepaste bandenspanning voor.
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Een bandendrukregelsysteem is eigenlijk een must. Voor zware trekkers is deze Claasoptie met een grote hydraulisch aangedreven compressor een aanrader. Cemos kent
de bandentabellen.

Cebis met een Amazone Catros 3003 XL-schijveneg, was het resultaat vergelijkbaar. Met hetzelfde
frontgewicht en wat optimalisatie qua gewichtsoverdracht en motorinstellingen noteerde het
team in Economy een geringe brandstofbesparing
van 0,1 liter per hectare, maar steeg de capaciteit
van 2,9 naar 3,3 hectare per uur en in Power zelfs
naar 3,6 hectare per uur, bij een 0,2 liter per hectare hoger verbruik. De rode draad in beide verhalen is dat je door optimalisatie in Power vooral
extra capaciteit kunt maken bij een nagenoeg gelijk brandstofverbruik. Dat zal onze sector passen.
In Economy bespaar je vooral brandstof bij redelijk
gelijkwaardige of zelfs betere prestaties.

DLG-GETEST

‘TOCH BLIJFT
STAAN DAT MENIG
CHAUFFEUR ZAL
BLIJVEN DENKEN
DAT HIJ HET ZELF
NET ZO GOED OF
BETER KANN’
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Ook het DLG-testcentrum heeft vorig najaar met
tien ervaren chauffeurs Cemos getest in combinatie met cultivatoren. Ook hier werden een capaciteitsverbetering tot 21 procent en een brandstofbesparing tot 15,8 procent vastgesteld. Bij
twee Claas Axion 870 CMatic-trekkers hadden de
chauffeurs, afkomstig van boerderijen en cumelabedrijven, ook hier de mogelijkheid om eerst de
belangrijke instellingen, zoals frontballast, wielgewichten, bandenspanning en motorbelasting,
naar eigen inzicht in te stellen en deze vervolgens
in het veld verder aan te passen. Dit zonder eerst
Cemos te gebruiken. De aanpassingen werden
door alle chauffeurs uitgevoerd totdat in hun ogen
het optimale was bereikt. Ook deze ervaringen
kloppen met de door Claas inmiddels gemonitorde praktijkresultaten. Claas claimt dat de
prestaties en de efficiëntie gemiddeld genomen
met tien tot twaalf procent verbeterden. Toch
blijft staan dat menig chauffeur zal blijven denken
dat hij het zelf net zo goed of beter kan. Voor ons
is deze test het zoveelste bewijs dat je het niet van
de computer wint. Dat is een strijd die Kamps de
Wild nu vol aangaat, maar iedereen aan de hand
meenemen om het te ervaren, is niet te doen.

Met het spelen met de gewichtsoverdracht kun je bij een dergelijke getrokken Catros
ook nog winst pakken. 0 en 2 gaven rood, 1 gaf groen. Die verschillen stel je niet
gevoelsmatig vast.

Uiteindelijk gaat het om goed afgeleverd werk. Als dat met Cemos tien procent
efficiënter kan, pak je toch mooi die winst mee.

REKENEN
Het pakket is leverbaar op Claas-trekkers met Cebis-computer en
CMatic-transmissie, waarbij je eenmalig € 3.970,- betaalt. Het systeem kan op de nieuwe en bestaande Claas Arion 500/600 CMatic- en
Axion 800/900 CMatic-trekkerseries worden geleverd. Het is bij inruil
niet over te zetten op een andere Claas-trekker. Afhankelijk van de
zwaarte van de trekker en het aantal uren is de besparing via de
Claas-calculator te berekenen. Die is te vinden op www.claas.de. Bij
een redelijke inzet van zo’n zware Claas Axion 870 heb je het naast de
capaciteitswinst over een brandstofbesparing van vijf liter per uur.
Dan pak je op brandstof circa € 50,- op een dag. Bij de capaciteitswinst bespaar je op de afschrijvingskosten van de trekker (je draait
minder uren) en op manuren. Dat is tweemaal zo’n € 40,- op een dag.
Gooi je de brandstofbesparing en de besparing op manuren en afschrijving in de mix, dan heb je het over een besparing van rond de €
10,-per draaiuur. Na het 400 uur lang uitvoeren van dit soort grondbewerkingsactiviteiten heeft het systeem zich bij zo’n trekker dan
terugbetaald. Claas geeft aan dat het interessant begint te worden
op trekkers boven de 74 kW (100 pk) en vooral interessant in de
klasse boven 148 kW (200 pk), maar uiteraard ook voor de zware
trekkers boven 220 kW (300 pk). Voor onze sector zit het belangrijke
transport er niet in, maar dat regelt de trekker al zelf. Inwerken met
een mesttank ontbreekt ook en dat zou toch een mooie aanvulling
zijn. Kamps de Wild wijst ook op de besparing op de uitstoot van CO2
van - afhankelijk van de grootte van de trekker en de inzet - één tot
vijf ton per jaar à raison van € 60,- per ton. Daarom wil het bedrijf in
Nederland toelating in de MIA- en Vamil-regelingen aanvragen.

