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Op de streep
			 nauwkeurig
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SPECIALISTEN OMARMEN
ISOBUS-PLOEG

Zeven jaar geleden introduceerden Kverneland en Lemken een ploeg met Isobus-besturing
met de mogelijkheid om instellingen voor te programmeren, de ploeg af te stellen vanuit de
cabine en op de streep nauwkeurig te ploegen. Na een verkooprush in de eerste jaren zijn de
verkoopaantallen nu gestabiliseerd. De massa lijkt het extra geld voor deze ploeg nog niet te
willen uitgeven, waarmee de Isobus-ploeg een ploeg voor de specialisten lijkt te blijven.

‘ALS GROOT VOORDEEL
ZAGEN WE DAT DEZE
VEEL GEMAKKELIJKER
AF TE STELLEN ZOU
ZIJN DAN EEN
CONVENTIONELE
PLOEG’
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De top-drie van de ploegenfabrikanten, Kverneland, Lemken en Kuhn, hebben een Isobus-ploeg
in hun programma, kleinere fabrikanten als Pöttinger, Aerts en Amazone (nog) niet. Het Noorse
Kverneland kondigde op de Agritechnica in november 2013 als eerste een Isobus-ploeg aan,
maar het Duitse Lemken bracht er in 2014 als
eerste één op de markt.
Bij de komst van de Isobus-ploeg kon Kverneland
profiteren van de eigen elektronicafabriek in
Nieuw-Vennep. “We hadden daarmee al veel expertise in huis”, vertelt Michiel Kisteman, productmanager ploegen en grondbewerking bij
Kverneland Benelux. “Gecombineerd met de
kennis van Isobus-aansturing en onze eigen Tel-

lus-Isobus-schermen gaf dat een voorsprong.
Omdat Kverneland ook een grote speler in ploegen is, lag het voor de hand om ook een via Isobus
aangestuurde ploeg te ontwikkelen. Als groot
voordeel zagen we dat deze veel gemakkelijker af
te stellen zou zijn dan een conventionele ploeg.”

TWEEDE GENERATIE
Lemken kwam in 2014 met de eerste Isobus-ploeg
op de markt, maar daar heeft de eerste generatie
inmiddels plaatsgemaakt voor de tweede generatie. Bij de eerste generatie was de hydrauliek
nog wel eens wat gevoelig voor de loadsensingsystemen van de verschillende merken trekkers. Bij de recent geïntroduceerde tweede
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Voordeel van Isobus is dat je de ploeginstellingen kunt voorprogrammeren. De bediening van Kverneland en Lemken verschilt wat,
maar de essentie van wat beide kunnen is redelijk gelijk.

draulische uitbreekbeveiliging in plaats van
breekbouten en daarom minder interessant voor
de Nederlandse markt, weet hij. Inmiddels heeft
Reesink Agri deze winter wel de eerste ploeg met
sectieregeling en een gewone breekboutbeveiliging verkocht.

PLOEGEN:

KVERNELAND EN LEMKEN

bij het instellen programmeer je de ploegbreedte van de eerste schaar,
de breedteverstelling, de ploegdiepte en overbuik-overrug. Meerdere
instellingen kun je tegelijk inprogrammeren. Voor bijvoorbeeld percelen met verschillende zwaartes kun je dan continu variëren.

De 2500 i-Plough van Kverneland werd destijds
volledig nieuw ontwikkeld. Zo zijn de hoekige
ploegarmen vervangen door ovale, zodat stropen
minder snel optreedt en onder te ploegen groenbemester gemakkelijker doorstroomt. Verder is
het dieptewiel in hoogte verstelbaar, zodat de
ploeg bij het insteken geleidelijker de grond in
gaat. Dit voorkomt de bekende driehoeken met
diepe voorgaten op de kopakker. Kverneland
noemt dat ‘nice ins’. Voor de 2500 is ook Trailer
Transport Solution ontwikkeld. Achter de ploegkop is het frame 45 graden scharnierend naar
beide zijden, waarna de ploeg kan worden omgeturnd in een getrokken aanhanger. Het bovenste
aankoppelpunt van de bok klapt dan voorover,
terwijl de topstang kan blijven zitten. Kverneland
ontwikkelde dit vanwege de verkeersveiligheid.
Een trekker met gedragen werktuig mag volgens
de verkeerswet niet langer zijn dan vijftien meter.
Met een gewicht in de fronthef en een vijf- of
zesschaar zit je daar zo aan. De ploeg is leverbaar
van een vier- tot en met een zesschaar. De schaararmen meten 80 centimeter en de afstand tussen
elke arm is naar eigen voorkeur 85 of 100 centimeter. De software voor FurrowControl (recht
ploegen) is sinds kort verhuisd van de Tellus-terminal naar de ploeg, zodat de applicatie ook oproepbaar is op het Isobus-scherm in de trekker.
De software moet dan wel eerst worden vrijgeschakeld.

WERKING ISOBUS-PLOEGEN

WENTELEN:
de ploeg wordt eerst smal gezet. Na het wentelen komt de ploeg
weer terug in zijn originele positie. Voordeel is dat het wentelen met
één druk op de knop gaat en je dus niet gedurende het gehele wentelproces aan de hydrauliekhendel hoeft te trekken.

TRANSPORT:
de ploeg wentelt automatisch in vlinderstand, het scharnier achter
de bok wordt ontgrendeld en het dieptewiel wordt vergrendeld in
transportstand en vice versa.

MARKEREN: een kwart wentelen. Alleen de achterste ploegschaar
trekt een streep door de grond. Een hulpmiddel voor uitgeren en op
kopakkers.
AAN- EN AFKOPPELEN:
de ploeg draait zich rechtop achter de kop, zodat de hefarmen tegelijkertijd de kogels oppakken en loslaten.

generatie van de Isobus-ploeg is dat verholpen,
vertelt Hans Hoogland, sales manager Nederland
van Lemken. “Het probleem ontstond doordat we
niet werkten met memory-cilinders, maar met
potmeters en cilinders met een intern meetsysteem. Soms resulteerde dat in te langzaam wentelen als de ploeg achter een bepaald type trekker
hing. De elektro-hydraulische aansturing op de
recent geïntroduceerde Isobus-ploeg van de
tweede generatie ondervangt die problemen.”
Op de Agritechnica van 2017 stelde Kuhn in navolging van Lemken en Kverneland ook een Isobus-ploeg voor, de Vari Master L met Smart
Plough. “Daarmee konden we aansluiting houden met de concurrentie”, zegt Christiaan Borkus,
product manager akkerbouw bij Kuhn-importeur
Reesink Agri. “Deze heeft als bijzonder kenmerk
dat hij de ploegscharen op basis van GPS één voor
één in de grond laat zakken en laat heffen, als een
soort sectieregeling. Daarmee werk je op de
streep nauwkeurig”, aldus Borkus. De eerste serie
modellen zijn uitgerust met een non-stop hy-

‘EEN BIJZONDERE
KENMERK IS DAT DE
PLOEGSCHAREN ÉÉN
VOOR ÉÉN IN DE GROND
ZAKKEN EN HEFFEN,
ALS EEN SOORT
SECTIEREGELING’

Lemken heeft inmiddels een tweede generatie van de Isobus-ploegen met
elektro-hydraulische aansturing van de verstellingen.
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In Nederland heeft Kverneland de meeste Isobus-ploegen verkocht.

KOEN DE BRUYCKER, DRONTEN:

‘AL RIJDEND DE PLOEG AFSTELLEN VOOR
EEN BETER PLOEGBEELD’

Een bijzonder kenmerk van de Kverneland-ploegen is dat de bok omhoog scharniert voor
transport.

‘LEMKEN ZIET DAT
VOORAL BIJ HET
OVERGAAN OP
BOVENOVER
PLOEGEN WORDT
GEKOZEN VOOR EEN
ISOBUS-PLOEG’

De Lemken Juwel 8 iV is kort door de bocht de
oude Juwel 8 EPS, waarbij de elektronische aansturing door middel van een Lemken-kastje is
omgezet in een Isobus-configuratie. Lemken had
namelijk al een ploeg waarbij functies als breedteverstelling, breedtestelling eerste schaar en
overbuik-overrug elektro-hydraulisch konden
worden bediend vanuit de trekker. Dat was echter met een eigen, niet-Isobus-bedieningskastje.
In oktober 2021 toonde Lemken de opvolger op
een persbijeenkomst op de fabriek in het Duitse
Alpen. Ten opzichte van zijn voorganger heeft dat
nu acht in plaats van vier keuzemogelijkheden en
een nieuwe menustructuur met overzichtelijke
symbolen, vergelijkbaar met de menustructuur
die ook op de Azurit-zaaimachines wordt toegepast. De nieuwe versie wordt vanaf maart 2022
uitgeleverd. Bij Lemken gaat het om een drie- tot
en met een zesschaar.

ALTIJD EEN VOORLOPERSPRODUCT
Brancheorganisatie CEMA houdt de verkoopaantallen van machines en trekkers bij, maar deelt
deze cijfers niet met niet-leden, zoals de vakpers.
Exacte verkoopaantallen van ploegen worden
dus niet bekend gemaakt. Door insiders wordt
echter geschat dat het bij zo’n vijf procent van het
totaal aantal verkochte ploegen een Isobus-ploeg
betreft. Lemken zou recent de marktleidersposi-
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Koen de Bruycker (41) heeft een akkerbouwbedrijf in Dronten, waarvan twee derde gangbaar wordt beboerd en een derde biologisch. Het
gangbare bouwplan bestaat uit aardappelen, suikerbieten, wintertarwe, wortelen, zaaiuien en wat verhuur van bollenland. Het biologische bouwplan omvat suikermaïs, spinazie, witlofpennen, pastinaak,
pompoenen en zaaiuien.
De Bruycker kocht afgelopen herfst een nieuwe vijfscharige Kverneland i-Plough. Dealer Tolhoek uit Dronten had de ploeg op voorraad
gekocht, dus kon die direct worden geleverd. De reden dat De Bruycker voor een Isobus-ploeg koos, was dat hij van techniek houdt en
voor het afstelgemak. “Al rijdend kan ik de ploeg aanpassen en zien of
het ploegbeeld verbetert”, vertelt hij.
De Bruycker is tevreden over de ploeg. Als pluspunten noemt hij dat
de GPS altijd recht ploegt, dat bij het in- en uitzetten het dieptewiel in
hoogte wordt versteld, zodat op geren en kopakkers geen gaten ontstaan. Ook het gemakkelijk iets overbuik zetten bij het afploegen van
de kopakker vindt hij prettig.
Een verbeterpunt heeft De Bruycker ook al ontdekt. Op de vorige
ploeg was de GPS-aansturing niet geïntegreerd, nu wel. Hij bedient de
ploeg via de Isobus-terminal in de trekker. Toch kan de ploegsoftware
niet de opgeslagen AB-lijn van de John Deere overnemen. Deze moet
in de ploeg-software apart worden aangemaakt tijdens de eerste
werkgang. Voorheen pakte de akkerbouwer op een licht gerend perceel halverwege altijd de AB-lijn van de andere perceelszijde op, zodat
de variabele breedteverstelling automatisch de geer wegploegde. Dat
kan nu niet meer. „Dat zou Kverneland nog moeten oplossen”, vindt
De Bruycker.

tie hebben overgenomen van Kverneland, maar
Kverneland zou meer Isobus-ploegen verkopen.
Vooral op de klei, waar een goede afstelling wat
nauwer weegt dan op het zand, worden Isobus-ploegen verkocht. Lemken ziet dat vooral telers die overgaan op bovenover ploegen, waarbij
de ploegafstelling nog zwaarder weegt dan bij
het in de voor rijden, kiezen voor Isobus. In Nederland is meer belangstelling voor Isobus-ploegen
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TEUN VAN OORSCHOT, RIJSBERGEN:

‘VERSTELLEN VAN DE PLOEG MOET
GEMAKKELIJK GAAN’
Teun van Oorschot (30) heeft samen met vader Twan een loon- en
grondverzetbedrijf in Rijsbergen, waarbij de loonwerktak is gespecialiseerd in werkzaamheden voor de vollegrondstuinbouw, zoals aardbeien, prei, ijsbergsla, boomkwekerij et cetera. Het bedrijf werkt met
zeven man vast personeel en twee zzp’ers. Van Oorschot heeft een
vierscharige Lemken Juwel 8i V besteld, die binnenkort wordt geleverd. Tuinbouw is intensief en werkt veelal zonder kopakkers. Om de
kopakker zo smal mogelijk te houden, ploegt hij met een viercilinder-Fendt 516 en een vierscharige ploeg. Elke halve meter telt. Jaarlijks ploegt het bedrijf zo’n 500 tot 600 hectare.
De afgelopen drie jaar ploegde hij met een conventionele Juwel 7.
“Dat was een superploeg, maar de wentelkop was eigenlijk net aan
de lichte kant. Daarom stappen we over naar een zwaardere Juwel 8”,
zegt Van Oorschot. De Juwel 7 had als optie een apart bedieningskastje met een elektronische verstelling van overbuik-overrug. Dat
gebruikte Van Oorschot veel, om zo perfect diepe sporen te kunnen
egaliseren tijdens het ploegen. Omdat die toepassing door een andere fabrikant bleek te zijn gepatenteerd, mogen nieuwe Lemken-ploegen niet meer met die specifieke toepassing worden
uitgerust. Het zou dan weer een mechanische spindelverstelling worden of kiezen voor de geavanceerde Isobus-techniek. Het werd dat
laatste. “Bij een nieuwe aanschaf ga ik geen stap terug doen in techniek”, zegt Van Oorschot. “Plus: als je telkens moet uitstappen om
spindels te verdraaien, wordt dat nog wel eens vergeten, zeker onder
tijdsdruk. Mijn personeel en ik willen best telkens de ploeg verstellen
voor het best mogelijke ploegwerk, maar het moet dan wel een beetje
gemakkelijk gaan.”

dan in de meeste andere Europese landen. Het
zijn vooral grote akkerbouwers (meer dan 150
hectare), gespecialiseerde groentetelers en loonwerkers die voor een dergelijke ploeg gaan. Zij
hebben vaak al een trekker met RTK-GPS en een
Isobus-scherm.
De drie fabrikanten verwachten dat de Isobus-ploeg geen ploeg voor de grote massa wordt.
Op de meeste zandgronden is veel afstellen bijvoorbeeld niet aan de orde. Eén of twee keer afstellen in het begin en de ploeg staat voor altijd
goed. Ook zijn er gebruikers die ploegen nog
steeds zien als een ambacht en het afstellen niet
in handen van elektronica willen leggen.
Tot slot schrikt de meerprijs sommigen af. Een
vijfscharige Kverneland i-Plough met schijfkouters, voorscharen en dieptewiel kost bruto
€ 51.000,-. Dat is € 13.000,- meer dan een vergelijkbaar uitgeruste Kverneland LB-vijfschaar. Een
vijfscharige Lemken Juwel 8i V kost bruto zo’n
€ 55.000,-. Dat is ook zo’n € 13.000,- meer dan
een conventionele Juwel 8M V. Het prijsverschil
tussen Isobus en conventioneel is in de praktijk
bij beide echter maar zo’n € 4000,-, omdat de
Isobus-ploeg standaard een veel rijkere uitrusting heeft, waaronder een hydraulisch instelbaar
wiel. Ook bij Kuhn is het prijsverschil tussen conventioneel en Isobus zo’n € 4000,-. Wel heb je bij
Lemken en Kuhn een CCI- en bij Kverneland een
Tellus Pro-Isobus-scherm nodig als de trekker niet
over een geïntegreerd Isobus-scherm beschikt. In
dat geval komt er nog eens zo’n € 3.000,- bij.

‘DE AB-LIJN
WORDT NIET MEER
AUTOMATISCH
OVERGENOMEN,
DUS DAT ZOU
KVERNELAND
MOETEN AANPASSEN’

Kverneland profiteerde bij de introductie van de kennis die
was opgebouwd met andere machines en het eigen
Tellus-scherm.
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