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FLIEGL BLIJFT
UITBREIDEN

De Duitse fabrikant Fliegl is bij ons vooral bekend van de afschuifwagens. Het
bedrijf blijkt echter verrassend veelzijdig en innovatief te zijn, zo ontdekten
we tijdens een bezoek. Daarbij werden verschillende noviteiten gepresenteerd.
In het begin van de jaren zeventig bouwde Joseph
Fliegl senior in het Beierse stadje Kastl kippers
door van oude vrachtwagens de cabine en motor
af te slijpen en er een dissel voor te lassen. Zo
ontstond in 1975 de onderneming Fliegl. Inmiddels staat de tweede generatie aan het roer en is
de onderneming uitgegroeid tot een bedrijf met
negen productielocaties en ruim 1300 medewerkers. Het bedrijf is opgedeeld in meerdere divisies, met aan het hoofd van elke divisie een van
de vijf kinderen van Joseph Fliegl senior. Veruit de
belangrijkste divisie is Agrartechnik. Van de 320
miljoen euro omzet van de totale groep in 2021
kwam 246 miljoen voor rekening van deze divisie.

‘DOOR DE WAGEN VEEL
UREN TE GEBRUIKEN, LOPEN
DE KOSTEN TERUG’
De drieassige transporttank RoadX Polyline heeft een asbesturing die werkt met een gyroscoop.
Dat maakt een extra verbinding tussen trekker en tank overbodig.

Hét succesnummer van Fliegl is de afschuifwagen, hier uitgerust met een strooiunit.
De flexibiliteit van het systeem is een van de succesfactoren.
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Agrartechnik is fabrikant van afschuifwagens,
kippers en mesttechniek. Aan het hoofd hiervan
staat Joseph Fliegl junior. Er werken 380 mensen
in de fabriek in Mühldorf in Beieren, waar ongeveer 1200 afschuifwagens per jaar worden gebouwd. Het concept heeft zich inmiddels
bewezen en heeft navolging gekregen bij andere
fabrikanten. Afschuifwagens hebben als voordeel
dat ze snel lossen, in lage ruimtes kunnen lossen,
stabiel blijven, een goed weggedrag hebben en
altijd goed leeg komen. Een unieke eigenschap is
bovendien dat ze de lading kunnen verdichten,
waardoor er minder transportbewegingen zijn.
Vooral in droge silage werkt dit goed. Het inzetgebied is groot, omdat er heel veel producten
mee kunnen worden vervoerd, variërend van
koolzaad tot aardappelen. De rentabiliteit van de
wagens kan nog verder worden vergroot door een
groot aantal aanbouwdelen. Hierdoor kan de
wagen ook worden gebruikt als overlaadwagen
in graan, bieten, aardappelen en maïs. Verder is
er een gemakkelijk aan en af te bouwen strooi-
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unit leverbaar, waardoor de wagen ook vaste
mest en compost nauwkeurig kan verdelen. Door
de wagen veel uren te gebruiken, lopen de kosten
per uur terug. Hierdoor is de terugverdientijd
kort, zo redeneert Fliegl.

‘DE BESTURING GEBEURT NIET
VIA EEN STUURSTANG, MAAR
VIA EEN GYROSCOOP’
TE VROEG MET ELEKTRISCH
Niet alle producten kunnen met de afschuiftechniek worden gestrooid. Vochtige kalk laat zich bijvoorbeeld moeilijk strooien met een afschuifwagen.
Daarom nam Fliegl in 2019 de fabrikant Brochard
over, waardoor het nu met de KDS-machines een
universeelstrooier in het programma heeft. Deze
wagens hebben een goed strooibeeld, iets wat
door een DLG-test is bevestigd.
Een groot deel van de nieuwe ontwikkelingen bij
Fliegl Agrartechnik zit in de mesttechniek, zowel in
het transport als in de uitbrengtechniek. Dat zijn
voor een deel hardware-, maar ook software-oplossingen. Een hardware-oplossing die op komst is,
is de toediening van drijfmest in een maïsgewas.
Een ontwikkeling waar we even niet veel van
zien, is de Buffel, de overlaadwagen voor gras.
Vorig jaar zijn er vijf gebouwd. De wagen is nog
niet helemaal uitontwikkeld en het ontbreekt op
dit moment aan capaciteit om de wagen verder
te ontwikkelen en te produceren.
Fliegl loopt al jaren voorop bij de toepassing van
Isobus. Zo toonde het bedrijf al in 2013 een mesttank met NIR-sensor, in samenwerking met John
Deere. De tank had een elektrisch aangedreven
pomp, die beter te regelen is dan een hydraulisch
aangedreven exemplaar. Plaatsspecifiek uitbrengen aan de hand van taakkaarten is daarmee gemakkelijker. Fliegl betreurt het dat trekkers geen
stroom kunnen leveren, waardoor de toepassing
van deze techniek niet heeft doorgezet. Dat geldt
overigens ook voor de elektrische aandrijving van
aanhangers, waarmee Fliegl ook al in 2013 naar
buiten kwam.

ASBESTURING MET GYROSCOOP
Ook voor vaste mest heeft Fliegl een nauwkeurige dosering ontwikkeld. Een sensor meet de
kracht op de aandrijfas van de strooischotels en
regelt aan de hand daarvan de snelheid van de
afschuifcilinder.

Een van de noviteiten die Fliegl toonde, is de wiedeg met individueel geveerde tanden.

Fliegl beschikt ook al geruime tijd over een
weegsysteem dat is gekoppeld aan de Canbus
van de aanhanger. Hiermee kan heel nauwkeurig
het gewicht worden bepaald. Het wordt onder
meer gebruikt voor het berekenen van de hoeveelheid geoogst product. Via het Isobus-protocol
is gegevensoverdracht mogelijk tussen aanhanger en trekker en van daaruit naar een bedrijfsmanagementsysteem.
Een noviteit toonde Fliegl op een kunststof transporttank met een inhoud van 25 kubieke meter.
Dit is een drieasser en de besturing van de eerste
en derde as gebeurt niet zoals tot nu toe gebruikelijk met een commando-stuurstang of potmeter, maar met behulp van een gyroscoop. Deze is
voor op de tank gemonteerd en detecteert de
beweging van die tank. Snelheidssensoren op de
tweede as links en rechts meten het snelheidsverschil tussen beide wielen. Aan de hand van
deze gegevens berekent het systeem wat de uitslag van de stuurcilinders op de assen moet zijn.
Het werkt zowel vooruit als achteruit.
De landbouw leeft van ontwikkeling en doorontwikkeling. Fliegl heeft dat goed begrepen. Daarom
werkt er continu een team van 25 mensen aan de
verbetering van bestaande producten en de ontwikkeling van nieuwe. Komende jaren kunnen we
dus nog het nodige van Fliegl verwachten.

Ook in elektronica is Fliegl sterk. Het bedrijf was een van de
voorlopers met Isobus. Dit is de Fliegl Hawk, een camerasysteem
op trekker of frontwerktuig, geïntroduceerd in 2015.

Een unieke ontwikkeling is het beton-‘tankstation’. Hier worden
kleine hoeveelheden beton op maat en klantwens gemaakt.
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