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DE NIEUWE PLOEGER
AT5104 DRAAIT

Een veranderende mestomgeving vraagt meer maatwerk. Daarin past ook een vierwieler en
dat is de reden dat Ploeger deze variant toevoegt aan het programma. Hij is groter en minder
wendbaar dan de driewieler, maar je kunt er wel in twee keer een oplegger mee leegtrekken
en ermee aan de slag in de rijencultuur. We reden even mee met Loonbedrijf Sloot uit Aerdt.

‘CONCREET KAN EEN
CHAUFFEUR DIE
BEKEND IS MET DE
PLOEGER-DRIEWIELER
OF -VIJFWIELER ZO
OVERSTAPPEN’
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Het is maar net over de grens bij Kleve waar Loonbedrijf Sloot uit Aerdt de prototype Ploeger
AT5104 een week uitprobeert. Jawel, in oktober
met de Duport-zodenbemester op een 54 hectare
groot perceel. Op zo’n perceel komt zo’n machine
prima van pas: mooie lange banen trekken en op
de kopeinden drie banen open houden om ruim
te kunnen draaien. Chauffeur Willy Aleven is bij
Loonbedrijf Sloot de vaste man op de bemester.
Hij is bekend met de vierwielige TerraGator 2204
met vijftienkuubs mestopbouw. Voor hem is de
bediening van de Ploeger net even anders, maar

toch ook weer niet zo ingewikkeld dat het problemen oplevert. Na een paar ‘bakken’ loopt het, al
blijft het nog even zoeken naar de bediening van
de hondengang. Details die op te lossen zijn en
waarvan Ploeger aangeeft ook dit te willen
automatiseren.

TOEGANKELIJK
Die toegankelijkheid is een belangrijk punt bij
Ploeger. De fabrikant ziet internationaal een behoefte om er de spreekwoordelijke ‘blonde’
chauffeurs op te zetten. In ons land geen groot

PLOEGER AT5104 - ONDERNEMEN MET VAKTECHNIEK

brenging regelen, bij het zodenbemesten zal de
elektronica het motortoerental zo ver mogelijk
richting 1100 toeren drukken om zo zuinig mogelijk te werken. Verder zitten er op de rijhendel
knoppen voor het inschakelen van het bemesten,
het vullen, het bedienen van de zuigarm en de
bediening van de besturing (hondengang). Met
deze uitleg kan de chauffeur op pad. Hij hoeft
niets te doen op het bedieningsscherm. Dan is
vooraf de machine door de loonwerker wel helemaal goed ingesteld.

LOONBEDRIJF SLOOT, AERDT
Willy Aleven van loonbedrijf Sloot in Aerdt heeft ongeveer een week
met het prototype gedraaid. Robert Sloot geeft aan dat het mede op
wens van Ploeger was om zoveel mogelijk uren te maken. Hij is er zelf
ook bij geweest. De eerste indruk is dat de machine op die grote
Duitse stukken goed past. De machine heeft zich volgens hem goed
gehouden. Of het wat voor het eigen bedrijf is, is voor Robert nog een
open vraag. Vanwege het hoge aandeel relatief kleinschalige percelen en het aandeel sleepslangen zal bij die categorie klanten volgens
hem de driewielervariant beter passen. “Wij wilden wel meewerken
om het prototype uit te proberen”, zegt Robert. “Het is voor ons een
mooie ervaring om met deze machine te draaien. Of er mogelijk een
vervolg komt, zien we later wel.”

item, , omdat we vaak vaste mensen op dergelijke
zelfrijders hebben zitten, maar ook die kunnen er
wel eens niet zijn. Concreet kan een chauffeur die
bekend is met de Ploeger-driewieler of -vijfwieler
zo overstappen. Een met de Ploeger onbekende
chauffeur kan er gemakkelijk mee rijden als de
machine goed is ingesteld. Het rijwerk is vergelijkbaar met dat van een CVT-trekker, op het
voetpedaal of op de rijhendel. Daarbij moet je
even weten dat er automatisch een lage maximumsnelheid wordt ingesteld bij het inschakelen
van de tank (0-5 km/u) voor het manoeuvreren
bij het laden. Daarnaast is er een veldgroep met
twee snelheidsbereikkeuzes (0-35 km/u) en een
transportgroep (0-40 km/u). Daarbij wordt in de
transportgroep de opgeklapte bemester vergrendeld en wordt de hydrauliek vrijgezet om niet
onnodig vermogen te vragen. Over het motortoerental en de CVT-transmissie hoef je je niet druk
te maken. Motor en transmissie zoeken samen de
beste overbrenging en het optimale motortoerental uit, afhankelijk van het gevraagde koppel.
Bij bouwlandbemesten zal hij zo dicht mogelijk
naar de honderd procent mechanische bakover-

‘MET DE 22-KUUBS TANK KUN
JE EEN 36-KUUBS OAPLEGGER
GEMAKKELIJK IN TWEE KEER
LEEGTREKKEN’
UITKOMEN
Op het perceel maakt de combinatie zijn omgangen en rijdt hij via het middenpad terug naar de
boerderij. De chauffeur heeft de tank dan nog
niet helemaal leeg, maar dat komt beter uit. De
chauffeur heeft de eerste keer de tank volgeladen. Ploeger geeft aan dat deze werkwijze past
bij de keuze voor een inhoud van 22 kuub. Hiermee kun je een 36-kuubs oplegger gemakkelijk in
twee keer leegtrekken. Je houdt zes kuub ruimte
om met je omgangen uit te komen om zo weinig
mogelijk transportafstand te hebben.
In dit geval werd de mest direct uit de mestput
gezogen. De gemonteerde zuigarm is hetzelfde
als op de driewieler met de optie om van eind-

De draaibare hef stamt rechtstreeks van de vijfwieler. Dat geldt ook voor de assen,
al zijn die wat smaller.
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Als de machine vooraf goed is ingesteld, kan de chauffeur de gehele machine met
de rijhendel bedienen.

INTERNATIONAAL
IS DE VIERWIELER
VOOR PLOEGER EEN
BELANGRIJKE TROEF
VOOR HET WERKEN
OP HELLINGEN EN
IN RIJPADEN.

stuk te wisselen. Het deel voor de put zat er niet
aan en dus is het wat klungelen voor de chauffeur. Je ziet wel dat de kruipgroep hier goed van
pas komt om precies te manoeuvreren. Het zicht
op de arm is ondanks de neus prima. Met een
lengte van 9,90 meter en een hoogte van 4,00
meter bij buitenwerks 3,00 meter op deze banden is hij fors. Met name door de 2,11 meter hoge
nieuw Mitas 1000/65R32-banden lijkt hij op het
erf extra groot. Dat merk je ook naar de opgang
naar de cabine. Dat is een hele klim, waarbij je
even moet oppassen je niet te stoten aan de beugel aan de rechter cabinestijl. De voor deze
breedte beperkte 23 graden wieluitslag maakt de
machine niet zo wendbaar als een driewieler of
een vijfwieler, maar het scheelt niet veel met de
oude TerraGators met knikbesturing. Een prettig
detail is dat je de bemester desgewenst wat kunt
zwenken als deze te ver uitzwaait op erven en
inritten. Op 900-banden kun je een paar graden
scherper draaien. Ploeger heeft voor korte cycli
ook hier gekozen voor de combinatie van een
centrifugaalpomp in de 10-inch-zuigarm en een
negenkuubs Börger-verdringerpomp. Via een bypass kan de turbopomp na het snijfilter direct in
de tank lossen. Hiermee trek je de 22-kuubs polyester tank in ongeveer twee en een kwart minuut vol. De machine is ook met een twaalfkuubs
Börger-verdringerpomp leverbaar, afgestemd op
grote werkbreedte, zoals een achttien- of een
24-meter-sleepvoetbemester.

SPECIFIEK
Internationaal is de vierwieler voor Ploeger een
belangrijke troef voor het werken op hellingen en
in rijpaden. In Nederland gaat het in eerste in-
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stantie vooral om cumelabedrijven met grotere
klanten die flink wat kuubs mest uitrijden, met
name bedrijven die een groot deel rechtstreeks
uit de vrachtwagen rijden. Dorus van Esch, product market manager bij Ploeger, geeft aan dat
hij in de nabije toekomst ook markt verwacht
voor rijenbemesting. Dan is deze machine in
combinatie met dubbellucht-rijencultuur ook te
gebruiken. Voor de cumelabedrijven die nu met
een driewieler op relatief kleinere percelen werken en daar goed uitkomen - dat zijn er nogal wat
in Nederland - ziet Van Esch een blijvende markt
voor de compactere en wendbaardere driewielervariant. Prijstechnisch verhouden de varianten
zich tot de capaciteit. Kost de driewielige AT4103
rond de € 400.000,-, deze AT5104 zal rond de
€ 525.000,- gaan kosten. De opbouw van een
vastemeststrooier zien ze bij Ploeger vanwege de
hogere banden op de vierwieler minder zitten.
Het kan, maar daarvoor zijn volgens het bedrijf de
drie- en vijfwielige varianten met 1050/32-banden beter geschikt.

TECHNIEK
De machine is net zo opgebouwd als de huidige Ploeger AT4103-driewieler en de AT5105-vijfwieler. Er ligt een 404 kW (550 pk) sterke
Scania DC13-motor onder de kap in combinatie met de nieuwe ZF Eccom 5.5-CVT-bak. De bak drijft net als bij kniktrekkers rechtstreeks de
voor- en achteras aan. De zwenkbare hef is ook hetzelfde als de versie
op de vijfwieler. Het mestgebeuren, met de Börger-pomp, de zuigarm,
de snijverdeler en het LNMS-mestsysteem, is hetzelfde, evenals de
cabine en de bediening. De assen zijn ook hetzelfde type als die van
de vijfwieler, alleen smaller. De machine is uitgerust met het Ploeger
Telematics-voertuigvolgsysteem, waarbij Ploeger in service inzet op
in eerste instantie ondersteuning op afstand van machinist en monteurs van het bedrijf zelf en desgewenst opschakelt vanuit de onderdelen- en servicelocatie bij Venlo voor heel Nederland.

