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NIEUWE QUAD
550-VIERWIELER

Precies zeven maanden na de online-introductie is de Vervaet-vierwieler als
prototype in de praktijk te zien. Grondig bekeek hem en reed een paar tanks
met mest uit in Duitsland, een uurtje over de Duitse grens boven Osnabrück.

‘HET PROTOTYPE HEEFT TIJDENS
ONS BEZOEK EXACT 818 UUR
GEDRAAID EN BIJNA 1200
KILOMETER GEREDEN’
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Wie spreekt over een Vervaet heeft het haast
vanzelfsprekend over een trike of over een drieof vijfwieler. Met dit concept veroverde Vervaet
het grootste deel van de zelfrijdermarkt in Nederland. Hoewel Vervaet in 1998 ook al eens een
vierwieler bouwde, waren deze toch het domein
van Vredo, Holmer en Claas met zijn Xerion. Vervaet wil echter, toevalligerwijs in hetzelfde jaar
als Ploeger, ook full-liner zijn. Met name voor de

buitenlandse markt is de fabrikant uit Biervliet
daarom zo’n anderhalf jaar geleden gaan tekenen aan de vierwieler. Werken vanuit spuitsporen
en op heuvels en aanscherpende wetgeving vragen volgens Vervaet om een vierwieler en nieuwe
mesttechniek. Voor Duitsland is dit het moment,
omdat daar binnenkort veel subsidie vrijkomt
voor emissiearme techniek. Vervaet heeft inmiddels twee prototypen van de Quad 550 klaar. Een
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serie van tien stuks is al in aanbouw.
Sinds de lancering en de testperiode is er weinig
meer gewijzigd aan de Quad 550, die een tankinhoud heeft van 21 kuub. Het prototype heeft tijdens ons bezoek exact 818 uur gedraaid en
volgens de boordcomputer ruim 18.600 liter diesel verstookt. Vervaet koos bij de drie- en vijfwielers standaard voor een DAF/Paccar-motor, maar
ziet qua homologatie en wereldwijde emissie-eisen nu meer in Volvo. Bovendien heeft de
Zweedse fabrikant een sterk wereldwijd servicenetwerk. De motoren hebben een laag brandstofverbruik door een hoog koppel bij een laag
toerental. De Volvo Penta-zescilinder, die een inhoud van dertien liter heeft, levert een vermogen
van 404 kW (550 pk) en een koppel van 2650 Nm
bij slechts 1200 toeren. In totaal heeft deze eerste Quad 550 al 567 kilometer gereden in het
veld en 616 kilometer op de weg.

‘VERVAET INTEGREERDE ZIJN
SOFTWARE EN BEDIENING
NAADLOOS IN DE HARDWARE
VAN CLAAS’

KOTTE GARANT-MESTTECHNIEK
Kotte Garant is Vervaets vaste partner voor de
bemestingsapparatuur in Duitsland. Kotte-verkoper Gunnar Heineke stuurt, met slechts twee uur
ervaring, de vierwieler vlot over het veld en richting oplegger om te laden. Met de knoppen op de
CMotion-multihendel lukt het om de zuigarm
nauwkeurig in het docking-station op de trailer
te drukken. De zuigarm laat Heineke tijdens het
uitrijden bewust voor de cabine uitsteken om
geen tijd te verliezen bij het laden. Het scheelt
hem slechts een tiental seconden tegenover opklappen naast de cabine. Er is keuze uit een Vogelsang- of een Borger-pomp met een capaciteit
van 9000 liter per minuut. Er is ook een SuperLoad-pomp te krijgen met een tienduims zuigarm
en een capaciteit van 12.000 of 13.500 liter per
minuut. Standaard voor Nederland is de Vervaet-cycloonsnijinrichting, maar als optie is een
Vogelsang-snijkast met turbovuller leverbaar.
Het uitrijden over de graanstoppel met de zes
meter brede schijvenbemester doet de Quad 550
met een snelheid van vijftien tot zeventien kilometer per uur bij 1400 toeren. Dat kan natuurlijk
ook in hondengang. Daarbij heerst er in de pneu-

matisch geveerde Claas Vista-cabine, die veel
overzicht biedt, een serene rust. De hef kan acht
ton tillen, zodat ook een zeven of acht meter
brede schijvenbemester is te hanteren.

CLAAS-BEDIENING
Dat de zuigarm én de radiator voor zicht en koeling voorop moesten, was één van de belangrijkste
uitgangspunten in het ontwerp. Het zicht op de
zuigarm is inderdaad prima en de motor zou goed
te koelen moeten zijn tot een buitentemperatuur
van wel 45 graden. Door de forse grille te openen,
zijn de radiators goed te bereiken en via een slang
aan de compressor ook schoon te blazen. Ook de
motor links en de oliekoeler rechts zijn na het
wegklappen van grote panelen goed bereikbaar.
Ook wanneer de zuigarm naast de cabine is opgeklapt, is er in het verkeer nog prima zicht opzij.
Door uitsparingen voorin de polyester tank zijn
daarbij de uiteinden van de bemester te zien.
Ook kan de bestuurder terugvallen op meerdere
camera’s rondom de machine. De bediening
ademt Claas, met zijn armleuning, rijhendel en
terminal, waarbij enkele symbolen nog gelijk zijn
aan die van de trekkers. Vervaet integreerde zijn
software en bediening naadloos in de hardware
van Claas. Elke knop heeft een functie en ook de
symbolen hebben uiteindelijk hun logica, maar
zijn na de nodige draaiuren uiteraard minder van
belang voor de chauffeur. Het John Deere-GPSsysteem heeft zijn eigen scherm en ontvanger
achter op de tank.

De mechanische OMSI-assen met vier 280cchydromotoren hebben een stuuruitslag van 27 graden
voor een draaicirkel van binnenwerks 8,30 meter.

De Claas Vista-cabine met bediening, het John
Deere-GPS-systeem en de Vervaet-software blijken
een prima combinatie.

Met de CMotion-multihendel zijn de belangrijkste
functies van de zelfrijder te bedienen.

ZESTIENKUUBS-VERSIE VOLGT
De vierwielaandrijving is frictieloos en permanent.
Vervaet wilde geen ingekochte powershiftbak of
CVT, maar koos voor een overbrenging die het zelf
en voordeliger kan repareren. Daarom zijn er nu
mechanische OMSI-assen, die zowel voor en achter als links en rechts zijn te sperren in combinatie
met vier 280cc-hydromotoren. Met een stuuruitslag van 27 graden is de draaicirkel binnenwerks
8,30 meter. De hydraulische voorasvering en pneumatische cabinevering geven ook op de topsnelheid van 40 km/u een stabiel gevoel. De maximale
maat banden - 900/60R32 tot 1250/50R32 en
dubbellucht 480/80R42 - beperkt niet alleen de
bodemdruk van de zelfrijder met zijn eigengewicht van twintig ton, maar draagt dan ook bij aan
het comfort op de weg. Vervaet heeft nog plannen
voor een zestienkuubs uitvoering, maar denkt ook
aan een opbouw met strooier of bietenbak. De
Quad 550 is met mestopbouw en zonder bemester te krijgen vanaf € 510.000,-.

De zuigarm rechtsvoor is goed in beeld voor de chauffeur en ook vlot op een docking-station te zetten.

De hef kan acht ton tillen, zodat ook een zeven of
acht meter brede schijvenbemester is te hanteren.

GRONDIG 8 2021

43

