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Wees voorzichtig
met de grond

Tekst: Jannes Hoenderken – Foto’s: Leveranciers

Afgelopen winter is de grond amper
rust gegund. Van echt doorvriezen
met herstel van de structuur is geen
sprake. In de komende periode
moet je daarom bij elke bewerking
heel voorzichtig omgaan met de
grond. Een van de mogelijkheden
om verdichtingen te vermijden, is de
grond niet te berijden en gebruik te
maken van cultuurwielen.

B

ij de aanschaf van een middelzware
landbouwtrekker is de bandenkeuze
belangrijk. Breedte en diameter staan
centraal bij het draagvermogen, terwijl de
hoogte van de nok, de onderlinge nokafstand
en het profiel van belang zijn voor het ontwikkelen van trekkracht. Bij zaaien op kleine rijenafstand zijn brede banden op lage spanning
belangrijk om de bouwvoor zo weinig mogelijk
te verdichten. Op veel bedrijven wordt de zaaibedbereiding gecombineerd met het zaaien
van granen. Bij die werkwijze kun je met de
brede banden goed uit de voeten. Vaak is het
devies: hoe breder, hoe beter. De spoorbreedte
van de trekker is daarbij van ondergeschikt
belang. Bij aardappels en suikerbieten is de
invloed van een verdichte bodem vaak groter.
Om die structuur te sparen moet je de grond
waarin het gewas moet groeien helemaal niet
berijden: niet bij het zaaien, niet bij het poten
en ook niet bij de verzorging. Met smalle banden is aan die eis te voldoen. Diezelfde banden
passen ook goed bij de oogst om het gegroeide
product niet te beschadigen.
Valt het besluit om cultuurbanden te gebruiken, dan is de volgende vraag: welke bandenmaat? Aan die vraag kleven een groot aantal
‘mitsen en maren’.

Spoorbreedte 150 cm
Omdat de akkerbouw in ons land is genormali-
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Cultuurbanden bevatten niet veel lucht en kunnen daarom niet heel veel gewicht dragen. Een rekensommetje is dan nodig. Dubbellucht kan nog wel eens nodig zijn.

seerd op een 12,5 cm norm, moet je eerst
nagaan of de trekker, voor en achter uitgerust
met cultuurbanden, op een spoorbreedte van
150 cm kan worden geplaatst. Is deze maat bij
middelzware trekkers tot voor kort altijd haalbaar geweest, bij de steeds grotere trekkers
wordt dat een probleem. Dit wordt vooral
veroorzaakt door de opbouw van de veiligheidscabine en daarmee de afstand (buitenwerk) tussen de beide spatborden.

Bij toepassing van 25 cm brede banden mag
die nauwelijks meer zijn dan 110 cm. Dat de
flenzen op de einden van de achteras verder
uit elkaar staan, is geen probleem. Uit het
grote scala wielschijven met verschillende
bolling is wel een passende maat te vinden.

Gewicht, spanning, draagvermogen
Het gewicht dat de cultuurbanden moeten
dragen is afhankelijk van: het trekkergewicht,

Gegevens cultuurbanden en een extra brede band
In de tabel geven de vetgedrukte getallen aan bij welke bandspanning de cultuurbanden in dubbele uitvoering
hetzelfde draagvermogen leveren als de extra brede band in enkele montage.
Maat

Breedte (mm) Hoogte(mm) Belaste straal (mm) Bandspanning (bar) Draagvermogen (kg) bij
10 km/h
30 km/h
230/95R40
228
1.453
683
1,2
1.170
1.040
2,5
1.710
1.535
230/95R44
228
1.555
733
1,2
1.240
1.110
2,3
1.710
1.530
230/95R48
228
1.656
783
1,2
1.310
1.180
2,1
1.730
1.570
270/95R48
275
1.732
806
1,2
1.560
1.400
1,5
1.720
1.550
270/95R54
275
1.885
884
1,2
1.940
1.790
1,0
1.720
1.620
710/70R38
716
1.959
857
0,4
3.420
2.670
1,2
6.190
4.880
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Ook met cultuurbanden geeft een zo laag mogelijke bandspan ning de minste bodemverdichting. Kies dan voor een band
met een grote diameter, deze heeft meer draagvermogen. Kijk dan wel even of de band past onder het spatbord.

het gewicht van het beladen werktuig in de
driepuntshefinrichting en de gewichtsoverdracht. Voor het poten van aardappels met
een vierrijige aanbouwpootmachine moet je
bij een volle voorraadbak al gauw een gewicht
van 2.000 kg rekenen. Daarbij hoort een
trekker van ongeveer 5.500 kg, waarvan
60 procent standaard op de achteras rust.
Niet alleen dat gewicht, maar ook het extra
gewicht dat de last van vooras naar achteras
overhevelt, rust dan op de achteras. Dat betekent een last van in totaal circa 6.000 kg op de
achteras tijdens transport op de wendakker.
Die 3.000 kg per band kan door een
270/95R54 band worden gedragen bij een
spanning van 2,8 bar en een rijsnelheid van
10 km/h. Dat is de grootste cultuurband met
een breedte van 275 mm en een diameter van
1.885 mm. Wil je terug naar een lagere spanning en/of breedte, dan ben je eigenlijk veroordeeld tot dubbellucht op rijenafstand.
Per band is het gevraagde draagvermogen
dan 1.500 kg. Met een 230/95R48 en 10 km/h
is dat al mogelijk bij een bandenspanning van
1,3 bar. Met een breedte van 228 mm en een
hoogte van 1.656 mm zijn deze banden duidelijk kleiner dan de grote 54”-band.

Montageruimte
Natuurlijk blijft de wens bestaan om ook met
cultuurbanden op een zo laag mogelijke
bandspanning te rijden. Omdat het draag-

vermogen wordt geleverd door de hoeveelheid
lucht, kies je uiteraard voor een band met
grote diameter. Dat roept de vraag op: Past
dat nog? Is de ruimte onder het spatbord toereikend? Voor de aankoop even controleren,
kan zeer nuttig zijn.

Vierwielaandrijving
Bij vierwielaandrijving moet je ook nog
met de juiste mechanische overbrengingsverhouding de goede maat voorbanden kiezen,
daarbij rekening houdend met een voorloop
van circa 2,5 procent. Vooral bij dubbellucht
op rijenafstand is een goede stuurreactie
noodzakelijk. Dat betekent ook zorgen voor
voldoende druk op de vooras.

Dubbellucht montage
Bij de koppeling van dubbellucht zijn verschillende constructies in omloop. Alle fabrikanten werken met overcenter sluitingen.
Als het buitenste wiel op zijn plek is gerold,
vraagt het aansluiten niet veel tijd meer. De
ene fabrikant maakt gebruik van een zware
centrale koppeling en nokken in de velgen of
profielen in de koppelstukken om de velgen
ten opzichte van elkaar te fixeren, terwijl
andere fabrikanten beide delen met overcenter koppelingen op de buitenkant met elkaar
verbinden en door een lichte verdraaiing van
het dubbelluchtwiel bij het wegrijden ontstaat een stijve verbinding. Bij beide principes

Bij normale dubbellucht heb je voor elke spoorbreedte tussenstukken van passende lengte nodig.
De oplossing is de hydraulisch verstelbare constructie van Forrez. De rijenafstand is hierbij variabel.

is het buitenste wiel goed op de gewenste
rijenfstand te fixeren.

Vrije doorlaat bij dubbellucht
De tabel met technische gegevens laat zien,
dat de sectiehoogte van cultuurbanden veel
kleiner is dan van een standaard band. Bij
vlakveldsteelten op rijen is dat nog geen probleem, maar bij de teelt op ruggen wel. Voor
een grotere doorlaat tussen de cultuurwielen
heeft elke fabrikanten wel een constructie
bedacht. Die bestaat uit gewalste tussenstukken waarbij de doorsnee van het deel boven
de rug met 10 inch (25 cm) is teruggebracht
(GS), of uit wielschijven met daaromheen
cilindrische bussen van kleinere doorsnee
en een vertanding op beide koppeldelen
(Molcon). Bij beide principes zijn voor elke
spoorbreedte tussenstukken van passende
lengte nodig. Dat geldt niet voor de hydrau-

lisch verstelbare constructie van Forrez.
Bij die constructie is zowel het binnenste als
het buitenste wiel over in elkaar schuivende
bussen in breedte te verstellen.

Dubbellucht op de weg
Een probleem bij dubbellucht is de totale
breedte, ook bij smalle cultuurbanden. Bij
montage van dubbellucht van de eerder vermelde bandenmaat 230/75R48 op een spoorbreedte van 300 cm wordt de totale breedte
van de trekker ongeveer 325 cm. Daarbij
wordt de wettelijke vastgestelde grens in de
Wegenverkeerswet weliswaar overschreden,
maar nog gedoogd. Bij transport over de weg
met dergelijke trekkercombinaties moeten
verlichting en reflectoren weer op de voorgeschreven afstand van de buitenzijde zijn
gemonteerd of uitgeschoven.

Leveranciers van dubbelluchtconstructies
Merk
Forrez
GS
Molcon

Afstandhouder
Hydraulisch instelbaar,
rijenafstand variabel
Gewalste getailleerde tussenstukken, vaste rijenafstand
Cilindrische tussenstukken met
vertanding, vaste rijenafstand

Leverancier
De Hoeve Banden,
Wijk en Aalburg
De Hoeve Banden,
Wijk en Aalburg
Molcon,
Heinkenszand

Telefoon
(0416) 69 33 55
(0416) 69 33 55
(0113) 56 95 00
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