ONDERNEMEN MET VAKTECHNIEK - CONTINENTAL TRACTORMASTER HYBRID

Brandstof besparen
met hybride band
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CONTINENTAL VF
TRACTORMASTER HYBRID

In 2018 introduceerde Continental de serie TractorMaster-banden. Daarna kwam
het bedrijf in 2019 op de Agritechnica met zes VF-maten in deze serie. Bovendien
kwamen er nog twee VF TractorMaster-banden in hybride uitvoering, de 600/70R30
en de 710/70R42 VF TractorMaster Hybrid. Tijd voor de eerste ervaringen.
De VF TractorMaster Hybrid-banden zijn speciaal
bedoeld voor de loonwerksector, voor trekkers die
een relatief groot deel van hun draaiuren op de
weg doorbrengen. Het is in de eerste plaats een

VF-band. Dat houdt in dat de band op een veertig
procent lagere spanning kan worden gereden in
vergelijking met een standaardband in dezelfde
maat óf met een veertig procent hogere belasting.
Die eigenschap dankt de band onder meer aan
het soepele materiaal van het karkas, vooral in de
wangen. N Flex noemt Continental dit. Het heeft
volgens Continental niet alleen de eigenschap dat
het gemakkelijk vervormt, maar ook dat het het
afplatten bij lange stilstand vermindert.

‘DE HYBRIDE EIGENSCHAPPEN
VOOR WEG EN VELD DANKT DE BAND
VOORAL AAN HET ONTWERP VAN
HET NOKKENPROFIEL’
INTELLIGENTE TECHNIEK
De hybride eigenschappen voor weg en veld dankt
de band vooral aan het ontwerp van het nokkenprofiel. De band heeft een dertig procent groter
contactoppervlak van de nokken met de bodem
en dat vermindert de slijtage, maar geeft volgens
Continental toch een goede trekkracht in het veld.
De grote overlap van de nokken in het midden van
het loopvlak zorgt voor een goed weggedrag met
minder trillingen en minder lawaai. De afgeronde

OVER CONTINENTAL
In 2004 vertrok Continental uit de landbouw. Mitas produceerde vanaf
dat moment de banden onder licentie. Dat gebeurde eerst nog onder de
naam Continental, maar vanaf 2014 alleen nog maar onder de naam
Mitas. Na de overname van Trelleborg door Mitas mocht Continental in
2017 weer terugkeren in de landbouw. De fabrikant bouwde daarvoor
een compleet nieuwe fabriek in het Portugese Pousada.
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ZILVEREN MEDAILLE VOOR CONTISEAL
Continental kreeg bij de geplande Agritechnica van begin 2022 een
zilveren medaille van de organisatie voor de Agro ContiSeal-techniek.
Er zijn meerdere leveranciers van sealproducten, die via het ventiel in
de band worden gebracht en ervoor zorgen dat kleine gaatjes in de
band meteen worden afgedicht. De seal voorkomt ook dat de band
langzaam leegloopt als deze enigszins poreus wordt. Agro ContiSeal
wordt in de fabriek aan de binnenzijde van de band aangebracht. Het
dicht met een taaikleverige polymeerlaag gaatjes tot twaalf millimeter
af, zodat een band niet hoeft te worden gewisseld. Het is een techniek
die Continental bij autobanden al langer toepast en het komt
binnenkort beschikbaar voor de landbouwbanden.

nokken zorgen voor minder zodebeschadiging op
grasland en voor minder slip op bouwland.
Standaard zijn de Hybrid-banden uitgerust met
ContiPressureCheck. Hierbij is aan de binnenkant van de band een sensor geplakt die de druk
en temperatuur meet. Deze sensoren worden
door Continental zelf geproduceerd. Om de gegevens uit te lezen, kan de gebruiker kiezen voor
een handheld-afleeseenheid, maar hij kan ook
een display in de cabine plaatsen. Eventueel kan
hij er ook voor kiezen de gegevens te integreren
in de terminal van de trekker. De gegevens kunnen dan ook worden meegezonden met de telemetriegegevens van de trekker. Als de trekker
zelf geen telemetrie heeft, kan Continental een
module leveren die via ContiConnect de gegevens beschikbaar stelt.

‘DE GROTE OVERLAP VAN DE
NOKKEN IN HET MIDDEN VAN HET
LOOPVLAK ZORGT VOOR EEN
GOED WEGGEDRAG’
GEBRUIKERSERVARING
Bandenspecialist Kicken, met vijf vestigingen in
Limburg, verkocht de VF TractorMaster Hybrid
aan het Belgische loonbedrijf Isaply Services in
Paifve Juprelles, net boven Luik. Eigenaar Yves
Henry zegt het volgende over zijn investering:
“Onze bandenleverancier weet dat we veel met
onze trekkers op de weg zitten en bood ons de
Continental-banden aan om te proberen. Alleen
de achterbanden, want de Fendt 930 waarop ze
liggen, heeft 34-inch-velgen voor en de TractorMaster Hybrid is er alleen voor een 30-inch-velg.
De banden doen het niet slecht, zeker niet in

combinatie met het luchtdrukwisselsysteem van
de Fendt. We gebruiken ze zowel in het transport
als bij akkerbouwwerkzaamheden.”
De chauffeur die er het meest mee heeft gereden, vertelt dat de banden hem goed bevallen.
“Ik moest wel een beetje wennen aan het uiterlijk van de band, maar met het persen had ik
duidelijk meer grip met de band. Wel maakt hij
meer lawaai dan andere banden. Het schoonhouden doet hij heel goed, zeker in vergelijking
met sommige andere transportbanden.”

DLG-TEST
Het Duitse testinstituut DLG heeft de band getest en beoordeeld op het gedrag in het veld en
op de weg en ook gekeken naar het specifiek
brandstofverbruik. De band is daarbij vergeleken
met een VF-hybride-band van een ander merk en
een IF-band met een traditioneel nokkenprofiel.
Bij trekkrachtmetingen in het veld bleek de VF
TractorMaster Hybrid duidelijk beter te presteren dan de traditionele band en even goed als de
hybride referentieband. Daaruit vloeit voort dat
de band hetzelfde kan presteren bij een lager
brandstofverbruik of dezelfde bewerking kan
uitvoeren in minder tijd. De brandstofbesparing
lag op ongeveer twee procent.
Op de weg presteert de Continental iets beter
dan de hybride referentieband, op een vlak parcours presteert de laatste iets beter. Beide presteren echter duidelijk beter dan het traditionele
profiel, afgemeten aan het brandstofverbruik. Bij
wegtransport op het vlakke parcours gebruikte
de Continental ruim vijf procent minder brandstof dan de traditionele band.

Bij het Belgische loonbedrijf Isaply
Services ligt de Hybrid onder een Fendt
930. De trekker wordt voor verschillende
werkzaamheden ingezet.

OVERTUIGEND
De Duitse loonwerker Blunk uit het Duitse
Rendswühren, net onder Kiel, heeft ruim een jaar
lang een VF TractorMaster Hybrid vergeleken
met een VF TractorMaster met standaardprofiel.
Beide typen waren gemonteerd onder een Fendt
828. Bodemverdichting en slijtage werden regelmatig gemeten en via de dataloggers op de
trekkers zijn motortoerental, snelheid en brandstofverbruik continu vastgelegd. Op deze manier
zijn meer dan twee miljoen datasets door wetenschappers van de Fachhochschule Kiel geanalyseerd. Een tussentijdse conclusie is dat zowel
de VF TractorMaster als de VF TractorMaster Hybrid goed presteren, zowel in het veld als op de
weg. Daarbij verbruikt de Hybrid tien procent
minder brandstof in vergelijking met de VF TractorMaster met standaardprofiel. De Hybrid overtuigde in deze test ook op het gebied van
bodemverdichting en insporing op grasland.

Met ContiPressureCheck kun je via de
smartphone de bandenspanning en de
temperatuur van de banden aflezen.

Bij ContiPressureCheck is er een sensor
aan de binnenkant van de band geplakt.
Die geeft de meetwaarden door aan een
terminal in de cabine.
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