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Reesink Agri heeft een vast systeem voor het winteronderhoud aan de Kuhn-grootpakpersen.
De technisch specialist loopt samen met de dealer de hele machine langs om in een advies
aan de loonwerker aan te geven welke werkzaamheden zouden moeten worden verricht.
Het doel is om stilstand in het seizoen te voorkomen.
Veel loonwerkers doen in de winter zelf het onderhoud aan de machines. Voor veel machines is dat
prima te doen, maar bij sommige bestaat het risico
dat de kennis te gering is om een afgewogen oordeel te geven over het preventieve onderhoud.
Wanneer is het verstandig een onderdeel te vervangen en wanneer is het te duur? Dit risico is het
grootst bij machines waarvan er maar één of twee
op het bedrijf zijn. Dan is er namelijk geen referentie. Reesink Agri biedt daar met zijn winterinspectie een oplossing voor. Het bedrijf voert
winterinspecties uit bij de grootpakpersen, de
rondebalenpersen en incidenteel bij de wikkelaars.
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De technisch specialist van Reesink Agri onderzoekt de pers en geeft een advies aan de monteur
over de uit te voeren werkzaamheden. Behalve de
monteur van de dealer die de machine heeft geleverd, is vaak ook de monteur van de loonwerker
aanwezig. Bij deze winterinspectie werkt de inspecteur met vaste protocollen via een afvinklijst
waarmee hij alle onderdelen afwerkt. Dit systeem
is al ontstaan toen de persenfabriek in Geldrop
nog in handen was van Kverneland. Na de overname door Kuhn heeft Reesink Agri deze protocollen doorontwikkeld. Doel van de winterinspectie is
om stilstand in het seizoen te voorkomen.
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TWEE JAAR GRATIS
De winterinspectie is de eerste twee jaar
na aanschaf gratis. Daarna lopen de kosten voor een grootpakpers op van € 250,in het derde jaar en € 375,- in het vierde
jaar tot maximaal € 500,- vanaf het vijfde
jaar. In de eerste jaren is er minder onderhoud en ook minder kans op stilstand.
Toch wil Reesink graag dat de pers optimaal presteert en biedt het bedrijf de
service daarom aan tegen lage kosten. De
inspectie is dan een soort verzekering die
stilstand in het seizoen kan voorkomen.
Bij een oudere pers zijn de kosten hoger,
maar is ook de toegevoegde waarde groter, redeneert Reesink. Bij die persen
wordt immers de kans op stilstand in het
seizoen groter. Voor de rondebalenpersen
bedragen de maximale inspectiekosten
€ 400,- voor een variabele-kamerpers en
€ 300,- voor een vaste-kamerpers.

ERVARINGEN VAN VELE JAREN
Bij Reesink Agri is technisch specialist Gé Spijker
verantwoordelijk voor de inspecties van de grootpakpersen. We zien hem aan het werk bij Loonbedrijf Stoppels in het Groningse Oosteind, waar hij
samen met monteur Tom Wiersma van Kuhn-dealer Ten Berge uit Huizinge de zes jaar oude Kuhn
LSB1290D-pers van Stoppels langs loopt. Normaal is hij ongeveer een dag bezig met een grootpakpers. “Tijdens een inspectie ga ik de pers
helemaal door, van de aandrijflijn tot aan de
knopers”, vertelt Gé enthousiast. Alles wat hij tegenkomt, noteert hij en van de notities en aanbevelingen maakt hij een pdf-rapport. “Dat stuur ik
toe aan de monteur van de dealer of het loonbedrijf. Die kan er dan mee aan de slag. Onze binnendienst digitaliseert het geheel en zet het in de
cloud, zodat we er later altijd weer bij kunnen.”

Een groot voordeel vindt hij dat hij door het hele
land gaat en zo de ervaringen van alle gebruikers
meeneemt. “Als ze ooit stilstand hebben in het
seizoen, hoor ik dat en weet ik waar ik de volgende
keer op moet letten, ook bij andere persen. Zo weet
ik ook bij welke leeftijd bepaalde delen aan vervanging toe zijn. Dan is het misschien wel eens een
jaar te vroeg, maar liever dat dan een jaar te laat en
stilstaan terwijl het heel erg druk is met persen.”
Hij heeft het werken voor zichzelf gemakkelijker
gemaakt door een losse hydraulische aandrijving
voor de pers te maken. “Deze heeft een afstandsbediening, zodat ik de pers ook kan laten draaien
als ik zelf boven bij de knopers bezig ben. Zo kan ik
me ook alleen redden, als dat nodig is. Het nadeel
van deze aandrijving is wel dat de trekker de hele
tijd moet draaien voor de hydrauliek. Ik ben
daarom nu bezig met een elektrische aandrijving.”

Gé Spijker (midden) overlegt met loonwerker Andries
Stoppels, terwijl monteur Tom Wiersma alvast wat
kettingen demonteert.

BELANGRIJKE ROL VOOR DE MONTEUR
Dit keer is monteur Tom Wiersma van dealer Ten
Berge aanwezig bij de inspectie. Zo hoort en ziet
hij meteen hoe de pers ervoor staat en wat hij
moet vervangen. Hij is zelf ook een groot voorstander van deze inspecties. “Ik heb in Engeland
gewerkt in het onderhoud van maaidorsers en
ben te vaak bij een machine in het veld geweest
waar iets aan mankeerde wat had kunnen worden
voorkomen door in de winter bepaalde onderdelen alvast te vervangen”, zegt hij. “Dat is gewoon
jammer. Je hebt tegenwoordig als boer of als loonwerker al zo weinig tijd als de oogst gaande is.”
De pers van Stoppels vertoont geen grote mankementen. De kettingen zouden het beste kunnen
worden vervangen, gezien de slijtage. Veel onderdelen moeten worden schoongemaakt en eventueel opnieuw afgesteld. De nokkenkoppeling
van de raffer is even een punt van overleg: vervangen of niet? Het advies is om deze te laten
testen. Voor monteur Tom Wiersma is er nog voldoende werk aan de winkel. Het doel is om loonbedrijf Stoppels het komende seizoen storingsvrij
te laten persen.

Spijker ontwikkelde zelf een afstandsbediening voor
de pers, zodat hij ook in zijn eentje gemakkelijk een
pers kan inspecteren.

Spijker en Wiersma meten de rek van de ketting,
een indicatie voor de slijtage.

‘MAAR ÉÉN KEER BEROEP GEDAAN OP DE DEALER’
Loonbedrijf Stoppels is gevestigd in Oosteind, dicht bij de Eemshaven. De kernactiviteit van Stoppels is mest, zowel het transport als het uitrijden. Het bedrijf werkt zowel voor veehouders als
voor akkerbouwers. De pers wordt in combinatie met een wikkelaar ingezet voor het inkuilen van
gras maar wordt voornamelijk ingezet in het stro. Met de vijf jaar oude pers heeft het bedrijf nu
ongeveer 23.000 pakken geperst. In de eerste twee jaar zat de inspectie nog bij de levering. Sinds
Andries Stoppels ervoor moeten betalen, is het niet elk jaar gedaan. “In de winter van 2020-2021
hebben we het overgeslagen, omdat we in de droge zomer van 2020 maar 2000 pakken hebben
geperst. Toch zie ik de meerwaarde er wel van in. We hebben met de machine in het seizoen maar
één keer een beroep op de dealer hoeven te doen en dat was vanwege een gebroken ketting.”

Spijker neemt met Stoppels de storingsmeldingen
van de terminal door.
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