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Cereals/Sprays & Sprayers
Zelfrijder kort door de bocht met meer rust

Tekst en foto’s: Jannes Hoenderken

Landbouwgrond in Engeland ligt
voor een heel groot deel bezaaid
met stenen. Dat komt tot uitdrukking in het hoge percentage maaibare gewassen. Het aanbod aan
machines en werktuigen op de
tentoonstelling Cereals/Sprays &
Sprayers komt daarmee overeen.
Naast Engels vernuft, was er ook
Nederlands nieuws.

D

e combinatie van proefvelden voor rassen, ziekte- en onkruidbestrijding met
de tentoonstelling en demonstraties
van machines en werktuigen blijft voor de
Engelse boeren een trekpleister. Op beide
dagen trok dit evenement veel publiek,
ondanks de slechte weersvoorspellingen. De
grond op het demoveld grondbewerking was
zelfs te droog voor een betrouwbare impressie.
Bij de presentatie van veldspuiten laten de
organisatoren de deelnemers bij werksnelheid
over een parcours rijden, waarin twee secties
met kuilen zaten. Natuurlijk waren er
verschillen in balans tussen de deelnemers
te zien, vooral bij de aanbouwspuiten. In zijn
totaliteit was de balancering bevredigend.
Nieuw in het circuit was de opdracht aan de
deelnemers om op de ‘kopakker’ enkele keren
een zo kort mogelijke cirkel te maken.
Opvallend was de korte draai bij de zelfrijders
met vierwielbesturing. Nog opvallender was
de rust, waarmee de spuitbomen deze ongebruikelijke manoeuvre ondergingen.

Spuiten
Bij de spuiten trok de John Deere 5430i veel
aandacht. Deze imposante zelfrijder wordt
aangedreven door een zescilinder 6,8 l John
Deere motor die ook als krachtbron fungeert
van de John Deere 7430 trekker. Het vermogen
is 160 kW (215 pk). Voor het rijden heeft het
onderstel in elk wiel een snellopende hydro-
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De Tecnoma Tecnis getrokken veldspuit heeft een opklapbare trap zodat je gemakkelijk bij de hoofdtank kunt komen.

motor met daarachter een mechanische eindvertraging. Voor dit principe is gekozen zodat
meer hydraulisch rendement wordt behaald en
minder olie wordt gebruikt. Elk wiel is daarbij
onafhankelijk geveerd. De afmetingen bij
transport blijven binnen drie meter. De boom
is nauwelijks langer dan de totale lengte van
de basiseenheid. In het veld is de spoorbreedte
hydraulisch over 70 cm te verstellen. De boom
is opgehangen aan een eenpuntspendel. De
research is daarbij vooral gericht geweest op
de boombewegingen bij een rijsnelheid van
slechts 4 à 5 km/h. Bij 12 km/h is balancering
geen probleem, volgens John Deere.

Tecnoma presenteerde de getrokken Tecnis met
een voorraadtank van 3.100 l. Voor reinigen en
afspoelen zit voor de hoofdtank een extra tank
met 420 l schoon water. Door de speciale vorm
van deze tank, met een opklapbare trap, is een
goede veilige toegang tot de hoofdtank gemaakt.
Een deel van die ‘staanplaats’ is ook te gebruiken
als opslagplaats voor chemicaliën. Door de trap
omhoog te klappen ontstaat een afgesloten
ruimte. De bediening van de machine gebeurt
met twee hendels.
Ook uit Frankrijk kwam de Tenor van
Berthoud. Deze spuit wordt geleverd met
drie verschillende tankgroottes: 2.800, 3.500

en 4.200 liter en met een boom variërend van
24 tot 42 m. De tank is zo geconstrueerd dat
de minimale hoeveelheid restvloeistof slechts
4,4 l bedraagt. Wat opvalt, is de bediening. Met
twee hendels kun je alle 17 functies bedienen.
Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de
onderste hendel kan worden ingeduwd en zo
een tweede kranenset kan bedienen. Ook
opvallend is de dubbele turbinepomp. Deze
heeft een capaciteit van 550 l/min bij 3 bar
druk. De maximum druk is 7 bar. Doelbewust
en slim is ook dat de deur, waarmee de bedieningseenheid wordt afgesloten, dubbelwandig
is uitgevoerd, boven een vulopening heeft en

Opvallend aan de nieuwe Berthoud Tenor getrokken spuit is de bediening. Alle 17 functies bedien je met twee hendels. De onderste heeft een dubbele functie.

onder een kraantje voor het afspoelen van handen en beschermende kleding. De inhoud is 20 l.

Spuitdoppen
Farm and Industrial Services presenteerde
onder de aanduiding VariTarget nozzle een
volledig nieuw doppenconcept. Met in totaal
drie verschillende doppen – geel voor fijne,
blauw voor middelgrove en groene voor erg
grove druppels – kunnen alle doseringen
worden verspoten. In de complexe spuitdop
zit een lichaam met kegelvormig eind en een
membraan met een springveer. Dit laatste
onderdeel is vergelijkbaar met een indirecte

drukregelaar. De spleetdop is van buigzaam
materiaal gemaakt. Als de spuitvloeistof vanaf
de zijkant in de dop bij lage druk in de dop
stroomt, zal het kegelvormige lichaam op zijn
plaats blijven. De lippen aan de spuitdop blijven naar buiten staan en vernauwen daardoor
de spleetopening. Neemt de druk toe, dan zal
het membraan tegen de veerdruk in omhoog
bewegen. Door die druk gaat ook het kegelvormige lichaam omhoog. De lippen van de
spleetdop veren terug en vergroten daarmee
de opening van de spleetdop. Zo kan met een
110° spleetdop een hoeveelheid van 0,38 l/min
tot 3,03 l/min worden verspoten met dezelfde

druppelgrootte, door enkel en alleen de spuitdruk te vergroten van 1,4 bar tot 4,5 bar.
Lage dosering,
kleine opening

Doseercilinder

Doseercilinder
Vloeistoftoevoer

Hoge dosering,
grote opening

Vloeistoftoevoer
Wig aan
cilinder

Hefboom aan
spleetdop

Spleetdop

Vloeistoftoevoer

Vloeistoftoevoer

Hefboom aan
spleetdop

Wig aan
cilinder

Spleetdop

Spleetopening

Spleetopening

VariTarget nozzle.

Vicon RotaFlow RO kunstmeststrooier met nieuwe strooischijf
Kverneland lanceerde op Cereals/Sprays &
Sprayers een nieuw concept Vicon kunstmeststrooier: de RotaFlow RO-serie. Deze serie gaat
begin september in productie. De meest ingrijpende verandering is de regeling van de toevoer op de strooischijf. Op de nieuwe serie
Vicon strooiers hoeven strooischijf en
schoepen niet meer te worden verwisseld.
De Vicon RotaFlow RO-serie bestaat uit drie modellen, de RO-M, de RO-XL en de RO-EDW. Om te weten
of de gewenste dosering wordt gerealiseerd zit er
onder elke hoek van de voorraadbak een weegsensor, waarmee het gewicht van de kunstmest
wordt vastgesteld. Deze sensoren hebben een
maximale weegcapaciteit van 5.000 kg. Midden
onder de voorraadbak zit een referentiesensor die
zo nodig afwijkingen bij een weging op hellend
terrein corrigeert.
Voor de instelling van de Flow Pilot strooieenheid
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heeft Vicon een website ontwikkeld. Door via de
mobiele telefoon de gegevens van machine (werkbreedte, rijsnelheid) en kunstmest (vorm, fijnheid
en calibratie) in te voeren op de daarvoor bestemde pagina’s en de computer daarna aan het werk
te zetten, krijg je de instelling op je telefoon gepresenteerd. Mocht de dosering na enige tijd wat
groter moeten worden, dan kan de toevoerschuif
verder worden geopend zonder dat het instroompunt op de schijf verandert. Bij een wijziging van
de strooibreedte moet de computer opnieuw
worden geraadpleegd. Bij de nieuwe instelling zal
de plaats waarop de kunstmest op de strooischijf
komt, wel moeten worden gewijzigd.
Technisch zijn ook een aantal onderdelen gewijzigd, deels door nieuwe CE-eisen. Zo is de aandrijflijn volledig afgeschermd. Via de inspectieluiken
in die afscherming is een strooi-element buiten
werking te plaatsen. In de voorraadbak zit aan elke
zijde een driehoekige zeef. Bij licht geklonterde

kunstmest rolt die grove fractie naar de zijkanten
en veroorzaakt geen belemmering in de toevoer.
Deze zeven zelf zijn tijdens het werk geborgd. Bij
reiniging moet je eerst die borging opheffen en
vervolgens de zeef in verticale stand weer vastzetten. Onder de zeef in de voorraadbak zit een
glazen venster. Bij een grove inspectie van de voorraad in de tank geeft lichtinval aan dat de bak vrij
ver leeg is. Helemaal onder in de voorraadbak zit
een roerder. Om vermaling van kunstmest tegen te
gaan is een vertraging ingebouwd zodat die maar
15 procent van het toerental van de strooischijf
maakt.
De Rota Flow RO-EDW heeft in de standaarduitvoering een voorraadbak voor 1.500 l kunstmest.
Vanaf de grond is de invoerhoogte dan 110 cm.
Met opzetranden is deze bak in drie stappen te
vergroten tot in totaal 3.450 liter. Deze opzetranden zijn gemaakt van aluminium en met enkele
schroeven in korte tijd te monteren. Dit sterke,

dubbelwandige materiaal maakt een verbinding
van de lange zijden van de bak en dat komt bij het
vullen goed uit.

Instellen van de toevoer op de strooischijf van
de Vicon RotaFlow RO-serie gaat eenvoudig.
De juiste instelling kan per mobiele telefoon
achterhaald worden.
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Sumo Four-1.

Grondbewerking

Combinaties

Niet-kerende grondbewerking met gekartelde
en gladde schijven en vaste cultivatortanden
heeft in Engeland een grote vlucht genomen.
Was in vorige jaren de tendens ‘almaar groter’,
nu kwamen er ook tussenmodellen, weliswaar
nog steeds grote getrokken combinaties, maar
toch.
Sumo was aanwezig met de nieuwe Four-1 serie.
Deze serie is er met werkbreedtes van 4,0 m
met 31 schijven en 13 ganzenvoet cultivatortanden tot 8 m met 84 schijven en 27 verende
cultivatortanden. Voor het kleinste type is nog
altijd een trekker met ten minste 150 kW (200
pk) nodig op lichte grond en 225 kW (300 pk)
voor zware omstandigheden.
Met het type Discomb toonde Gregoire Besson
ook een tussenmodel. Dit type is opgebouwd
uit een rij verstelbare schijven, daarna vaste
tanden, dan weer om en om gekartelde schijven en als laatste aandrukrollen. Voor transport heeft dit type twee Trelleborg banden in
de maat 500/45R22.5. Dit werktuig vraagt een
trekker met een vermogen van 110 kW (150 pk)
tot 150 kW (220 pk).

Grondbewerking en zaaien in één werkgang
kan met verschillende bedoelingen gebeuren.
Helemaal nieuw van Kverneland is de Accord
I-Drill Pro, een zaaimachine opgebouwd op een
kopeg. Het wielaangedreven zaaigedeelte met
in totaal 24 zaaielementen is het beproefde
systeem. Nieuw is de mechanisch verstelbare
diepteregeling met de verbinding van de
aandrukrollen. De voorraadtank heeft in de
standaarduitvoering een inhoud van 1.200 l,
maar kan met opbouw worden uitgebreid tot
1.800 liter.
TM Air combineerde grondbewerking en zaaien bij het maken van brede zaaibedden. Vooraf
aan het maken van de ruggen werd met een
Horstine Farmery strooier granulaat op het
maaiveld verdeeld en bij de bewerking ondergewerkt.
Voor de combinatie met zaaien van granen
was Sulky aanwezig met de MaxiDrill TRW.
Opvallend bij deze pneumatische zaaicombinatie is de zaadverdeling. Elk zaaikouter wordt
individueel gevoed. Daarvoor zit onder de
zaadtank een as met een doseersysteem voor

Claas maïsvoorzetstuk.
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Geringhoff Vario Star maaiborden.

TM Air Horstine Farmery.

elke transportslang. De kans op een ongelijke
verdeling is daardoor minimaal.

Kunstmeststrooiers
Ag-Chem heeft op een Terra Gator 8203 een
New Leader kunstmeststrooier gebouwd. De
bediening van deze grote kunstmeststrooier
gebeurt met een Falcon touch screen, een
scherm waarop de instellingen worden aangetoetst. De strooibreedte bij standaardtoerental
is 24 m. De voorraadbak heeft een inhoud van
8,5 m3, goed voor ongeveer 14 ton kunstmest.
De machine wordt gedragen door drie
Michelin banden in de maat: 1000/50R25. Het
vermogen van de Caterpillar motor is 245 kW
(330 pk) bij nominaal toerental. Van het driewielige voertuig wordt het voorste wiel niet
aangedreven.
Voor toediening van vloeibare kunstmest heeft
Hypro onder de naam Fastcap ESI een nieuwe
dop gemaakt met zes uitstroomopeningen.
Voor verschillende doseringen is deze dop in
zes verschillende maten leverbaar, de drie
grootste met een verdeeleenheid van keramiek
en de andere drie met een kunststof verdeel-

CTM 554 bietenreiniger.

Sulky MaxiDrill TRW zaadverdeling.

eenheid. Met de kleinste dop, de rode FC-HESI11004P, wordt bij een rijsnelheid van 8 km/h en
een druk van 3 bar 240 l/ha verspoten; met de
grootste dop, de FC-HESI-11015 wordt bij dezelfde
condities 900 l/ha toegediend.

Oogstmachines
Voor de oogst van korrelmaïs heeft Claas nu
een eigen maïsvoorzetstuk in het programma.
Door de torpedovormige aangedreven rollen
worden de kolven van de stengels gestript. Als
het voorzetstuk aan de onderzijde is voorzien
van roterende messen worden stengels en stoppel in sterk verkorte vorm op het land gelegd.
Het maïsvoorzetstuk is ook zonder deze
messen leverbaar.
Geringhoff, specialist in maïsvoorzetstukken,
brengt de Vario Star maaiborden op de markt.
De kleinste, de VS 550, heeft een werkbreedte
van 5.490 mm en de grootste, de VS 910 komt
tot 9.150 mm. Het bijzondere van deze serie is
de afwezigheid van riemen en kettingen voor
de aandrijving. Alle aandrijving gebeurt met
aftaktussenassen en met hydromotoren.
De lengte van de maaitafel is hydraulisch over

Vredestein Flotation Trac.

Terra Gator New Leader strooier.

500 mm verstelbaar.
Voor de levering van suikerbieten aan de
fabriek is bij vieze bieten een extra reiniging
noodzakelijk. CTM introduceert met de CTM
554 een nieuwe stationaire laadeenheid met
vier axiaalrollen in het verlengde van de
bodemketting van de stortbak. Twee rollen
hebben een spiraal, voor gedwongen transport,
en de twee buitenste zijn glad. De laatste kunnen naar beide zijden ronddraaien om zowel
kluiten en stenen als stengels en onkruiden
kwijt te raken. De CTM 554 wordt aangedreven
door een 30 kW Deutz motor.

Banden
Vredestein presenteerde met wat meer nadruk
de nieuwste telg uit Enschede, de binnenbandloze Flotation Trac. De belangstelling in
Engeland voor speciale banden voor de landbouw is groeiende, hoewel er onder landbouwwagens nog veel vrachtwagenbanden worden
gebruikt. Deze Flotation Trac wordt gemaakt
in de maten: 710/50R30.5, 750/60R30.5 en
850/50R30.5 met draagvermogens van 6.500
tot 8.500 kg bij een nominale druk van 4 bar.

Firestone Maxi Traction.

Fastcap ESI dop voor vloeibare kunstmest.

De maximumsnelheid is 65 km/h. De onbelaste
diameter van deze banden loopt op van 1.485
mm naar 1.675 mm. Voor plaatsing in een
draagframe of onder een tankwagen is dus
wel enige ruimte vereist.
In de serie Maxi Traction heeft Firestone het
type 710/70R 38 aan de range toegevoegd. Deze
trekkerband heeft een diameter van 1.944 mm
en mag bij 40 km/h en 1,0 bar belast worden
tot 3.885 kg. Bij 30 km/h en 1,6 bar loopt het
draagvermogen op tot 5.700 kg. Op korte
termijn komt Firestone met de nog grotere
710/70R42 trekkerband op de markt.
Voor gronden met weinig draagkracht is
vervanging van banden door rupsen vaak een
uitkomst. Bij New Holland presenteerde Tidue
zo’n set met een contactvlak van 1.886 mm
lengte en maximaal 914 mm breedte. Het loopvlak wordt ondersteund door drie paar looprollen tussen de spanwielen.

Tidue rups.
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