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Dubex Mentor getrokken spuit machine:
eenvoud is de kracht
Op akkerbouwbedrijven is de veldspuit een van de belangrijkste machines. Het aanbod is groot en iedere
fabrikant heeft natuurlijk een goede spuit in de aanbieding. In dit rapport besteden we aandacht aan de

gevoerd voor de drukregeling en hydrauliek,
en zijn fuseebesturing en vering in het accessoireprogramma opgenomen.

Dubex Mentor, een getrokken spuit die al acht jaar op de markt is.Tijd voor een aantal gebruikerservaringen.

Balanscorrectie

D

ubex levert maatwerk in werkbreedte
en technische uitvoering. De gebruiker
bepaalt zelf welke spuitmachine het
beste bij hem past. Het programma van Dubex
bestaat uit vijf modellen met een tankinhoud
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variërend van 2.300 tot 12.500 (model Velton,
RVS tank op tandemonderstel) liter. Het kleinste model heeft een werkbreedte tot maximaal
27 meter, en het grootste model tot maximaal
49 meter. De Mentor die wij onder de loep

nemen heeft een werkbreedte tot 46 meter en
een tankinhoud van 4.000 liter. In 1999 werd
de Mentor gepresenteerd als de opvolger van
het model Nestor. Inmiddels is de machine
volledig uitgerijpt. Zo zijn er modificaties door-

De spuitboom kenmerkt zich door een lichte,
maar toch sterke bouw. Volgens de fabrikant
blijft de boom hierdoor in alle richtingen
stabiel. Alle Dubex-spuitbomen zijn uitgerust
met een obstakelbeveiliging. Dit houdt in dat
zowel bij voorwaartse als achterwaartse gang
het einddeel uitwijkt wanneer je per ongeluk

Bij de foto’s 1 - 4
[1] Eenvoud kenmerkt Dubex. Zo wordt de dissel
gestuurd door twee hydraulische cilinders die weer
gestuurd worden door een staaldraadje dat aan de
trekker bevestigd is. Geavanceerdere spoorvolgende
systemen zijn echter ook mogelijk.
[2] Voor het reinigen van de hoofdtank en de
leidingen zit er een schoonwatertank in een tunnel
in de hoofdtank. In de hoofdtank zijn spoelschijven
aangebracht.
[3] De superbalans ophanging van Dubex.
Bewegingen van het onderstel worden zo min
mogelijk aan de boom doorgegeven. De boom
stabiliseert zichzelf door een wieltje dat in de
halve boog het laagste punt wil bereiken.
[4] Rechts naast het trapje zit een digitale tankvulmeter. Deze meet exact het aantal getankte liters

water. De vulkranen sluiten automatisch zodra de
ingestelde hoeveelheid is bereikt. De functies op de
‘zuigunit’ zijn logisch geordend, waardoor gebruikers
de bediening eenvoudig vinden en de benodigde
slanglengte minimaal is.

Dubex Mentor
Lengte (m)
Breedte (m)
Leeg gewicht (kg)
Tankinhoud (l)
Inhoud schoonwatertank (l)
Werkbreedte van… tot… (m)
Aantal spuitsecties elektrisch
Pompcapaciteit standaard (l/min)
Wielen standaard
Brutoprijs (€) 40 m, 2x 260 l/min,
excl. dophouder+dop

5,50
2,82
3.400
4.000
400
30 - 49
9 / 11
420
12.4x46
vanaf 48.600
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De ervaringen van gebruikers
Dirk Jan Beuling heeft in Exloërmond een akkerbouwbedrijf. Jaarlijks
verbouwt hij op 165 hectare aardappelen, suikerbieten, wintertarwe,
graszaad en zomergerst. De grondsoort is dalgrond. In 2001 kocht hij
een Dubex Mentor spuitmachine met een werkbreedte van 42 meter.

Elzo Dijkhuis
Muntendam
Dirk Jan Beuling
Exloërmond
Co van der Dries
Nagele

een obstakel raakt. Ongewenste bewegingen
van de spuitboom hebben nadelige invloed op
het spuitresultaat. Om dit te beperken heeft
Dubex het zogenaamde Super-balanssysteem
ontwikkeld. Volgens Dubex is dit het enige
balanssysteem waarbij de spuitboom een zijdelingse bewegingsvrijheid heeft. Machinebewegingen worden niet rechtstreeks aan de
spuitboom doorgegeven, waardoor verstoringen
van de rustige gang worden beperkt. Minder
zichtbaar, maar zeker zo schadelijk voor het
spuitresultaat, is de zwiep. Om deze horizontale boombewegingen te dempen ontwikkelde
Dubex een systeem met gasveerdempers.

Dirk Jan Beuling: ”Spuiten doet ie goed.”
“In 2001 was ik op zoek naar een nieuwe spuitmachine.
Ik heb gekeken naar verschillende merken, maar mijn
keuze is op de Dubex Mentor gevallen. Hier heb ik
niet lang voor hoeven twijfelen, omdat de relatie met
Dubex heel goed is. Ik ken de mensen daar, de service
van Dubex en van de dealer is super en de prijs/kwaliteitverhouding is altijd naar tevredenheid geweest.
De machine voldoet aan mijn verwachtingen.
Minpuntje is de eenvoudige constructie, die heeft niet over. Maar eenvoud
is de kracht van Dubex, spuiten doet ie goed.Verder reageert de automatische disselbesturing te schokkerig, die gebruik ik al jaren niet meer. Met de
gebruiksvriendelijkheid van de spuitcomputer en de spuit zelf is niks mis.
Ik heb enkele kleine reparaties gehad, maar dat vind ik niet vreemd.
De machine is inmiddels zes jaar oud en ik spuit jaarlijks meer dan 3.000
hectare. Als ik voor een nieuwe spuit ga kijken, ga ik eerst alles rustig op
een rijtje zetten. Maar het zou best kunnen dat ik een nieuwe Mentor koop.”
Rapportcijfer: 7

Uitvoering
Alle spuitmachines van Dubex zijn standaard
uitgerust met zuigermembraanpompen. Deze
zijn betrouwbaar en ongevoelig voor verontreiniging. De capaciteit van de pomp varieert
afhankelijk van het model van 250 tot 600 liter
per minuut. De tanks zijn gemaakt van polyethyleen, een lichte en sterke kunststof.
Polyethyleen tanks zijn aan de binnenzijde
zeer glad en daardoor eenvoudig te reinigen.
Voor het reinigen van de hoofdtank en de
leidingen heeft de machine een schoonwatertank. In de hoofdtank zijn spoelschijven aangebracht. Optioneel kan de Mentor met

Autoflush worden uitgerust. Dit is een automatisch reinigingssysteem waarmee in korte tijd
de gehele machine tot aan de spuitdoppen
wordt gereinigd. Tevens heeft elke spuitmachine
standaard een reinigingsinrichting voor verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen.
Deze is naar wens boven op de machine of aan
de zijkant te monteren. Een aparte doseertank
met spoelinrichting is als optie leverbaar.

Ringleiding
Door een ringleidingsysteem kun je schoon
water of aangemaakt middel door de spuitleidingen spoelen zonder dat de machine

Elzo Dijkhuis heeft een akkerbouwbedrijf met 165 hectare grond in
Muntendam. Samen met een collega bewerkt hij jaarlijks 340 hectare.
De grondsoort varieert van dalgrond tot kleigrond. Het bouwplan
bestaat uit aardappelen, bieten en granen. Inmiddels zijn ze bezig
met hun tweede seizoen met de Dubex Mentor.
Elzo Dijkhuis: “Airtec is een groot pluspunt.”
“In 2006 hebben mijn collega en ik samen de Mentor
gekocht. We hebben ook gekeken naar andere
merken, maar omdat de dealer dichtbij zit en de relatie
met Dubex goed is, hebben we voor deze machine
gekozen.Wat minder goed bevalt, is de Distance
Control. Deze werkt nog niet naar behoren. Er gaat
per impuls van de sensor teveel olie naar de cilinder.
Daar zijn ze nog mee bezig om dat te maken.Toen we
de machine pas hadden zijn de wielbouten een keer afgebroken. De reden
hiervan is onbekend. Verder is er een keer een nieuwe hydrauliekmotor
opgekomen. De service van Dubex en van de dealer is heel goed. De spuitmachine is gebruiksvriendelijk en eenvoudig uitgevoerd. Wij hebben er ook
Airtec op en dat is een groot pluspunt.Wij denken in de toekomst 5 tot 10
procent te kunnen besparen op spuitmiddelen. Bovendien gebruiken we
nu veel minder water wat resulteert in een grotere capaciteit. Airtec is ook
minder driftgevoelig. De machine voldoet aan onze verwachtingen.”
Rapportcijfer: 9

begint te spuiten. Dit recirculatiesysteem
werkt volledig automatisch, maar kan indien
gewenst elektrisch worden uitgeschakeld. De
vloeistofkeuze gaat handmatig met een kraan
of optioneel elektrisch via een schakelaar op
de schakelkast. Het recirculatiesysteem biedt
twee voordelen. Ten eerste wordt door aangemaakt middel door de spuitleidingen te spuiten
voorkomen dat de bekende V in het gewas ontstaat; een deel van het gewas dat niet bespoten
wordt omdat het spuitmiddel nog onderweg is.
Ten tweede is het systeem handig bij reinigen.
De spuitleiding kan zowel tijdens als na het
werk eenvoudig en effectief met schoon water
worden gereinigd.

Airtec

Spraycontrol-S is de standaard spuitcomputer.
Nadat machinegegevens eenmalig zijn ingevoerd, kiest de chauffeur slechts de dosering in
liters per hectare. De computer regelt de rest.
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Elke Dubex spuitmachine heeft standaard een
reinigingsinrichting voor verpakkingen van
gewasbeschermingsmiddelen.

Alle Dubex-spuitbomen hebben een obstakelbeveiliging. Een stang (op de voorgrond) verbindt
de twee spuitbomen met elkaar waardoor horizontale zwiepbewegingen gedempt worden.

Voor de driftarme toediening van gewasbeschermingsmiddelen maakt Dubex gebruik
van het Airtec-systeem. Hiermee is het mogelijk om de druppelgrootte onafhankelijk van
de waterdruk en rijsnelheid aan de omstandigheden aan te passen. Het Airtec-systeem bestaat
uit aparte luchtvloeistofmengdoppen en een
compressor. In deze mengdop komen lucht
en water samen en worden in de mengkamer
gemengd. Door de mogelijkheid om waterdruk
en luchtdruk apart in te stellen ligt elk willekeurig druppelgroottespectrum, van grof tot
zeer fijn, binnen bereik. Airtec is alleen lever-

Co van der Dries heeft in Nagele een akkerbouwbedrijf. Op 150 hectare
verbouwt hij uien, aardappelen, bieten, graan en winterwortels.
De grondsoort is zware zavel met een afslibbaarheidspercentage tot
35 procent. In 2005 kocht hij een Dubex Mentor.
Co van der Dries: “Veel spuit voor het geld.”
“Inmiddels ben ik bezig met het derde seizoen met de
Mentor.Voordat ik deze kocht had ik ook een Mentor
waar ik zes jaar mee gereden heb. Ik heb ook gekeken
naar andere merken. CHD was robuust en simpel,
maar had weinig toegevoegde waarde. Amazone
had ook een goede doorontwikkelde machine, maar
36 meter spuitboomlengte was maximaal en hij was
duur. De eenvoud van de Mentor sprak me wel aan.
Hij is functioneel en ik had goede ervaringen met de eerste Mentor. Je krijgt
veel spuit voor het geld. Bij de eerste machine was de laklaag erg slecht, deze
is nu veel beter. Klein minpuntje is dat de manchetten beginnen te lekken.
Positief is de grote schoonwatertank en het stevige laswerk. Dat moet ook
wel bij grote werkbreedtes. Reparaties heb ik niet gehad, wel een aantal
aanpassingen. Zo zijn de achterlichten verplaatst naar het frame en heb ik
de fustreiniger naar de zijkant laten verplaatsen. Ik heb alle land namelijk
dichtbij liggen, dus ik rij niet rond met de spuitmiddelen op de machine.
De machine voldoet aan mijn verwachtingen.”
Rapportcijfer: 8

baar met een spuitcomputer. De spuitcomputer regelt de waterdruk, de luchtdruk moet je
handmatig instellen. Indien je automatische
regeling wilt, is de spuitmachine met een
speciale spuitcomputer uit te rusten.

Trail Control is een geavanceerder systeem.
Aan de hand van verschillende meetwaarden,
zoals rijsnelheid, stuuruitslag en disseluitslag,
wordt de ideale stand van de knikdissel
berekend. Trail Control stuurt vervolgens
de elektronica aan.

Geveerd onderstel
Voor de getrokken spuitmachines ontwikkelde
Dubex een geveerde as (hydro-pneumatisch of
luchtvering). Het veersysteem heeft een automatische regeling van de rijhoogte. Daardoor
heeft het systeem bij zowel een volle als een
lege tank de juiste druk om de machine optimaal te veren en wordt de ingestelde rijhoogte
constant gehouden. De vering is vanuit de
cabine in en uit te schakelen. Het systeem
kan worden uitgebreid met een mechanische
disselvering.

Dubex Mentor
De Dubex Mentor getrokken spuitmachine wordt
door gebruikers gewaardeerd om de prijs/kwaliteitverhouding. De constructie is eenvoudig, maar de
spuitkwaliteit is prima in orde.Met het geavanceerde
Airtec systeem in combinatie met een spuitcomputer is het mogelijk om water en bestrijdingsmiddelen te besparen en een hogere capaciteit te
halen. Klachten over de gebruiksvriendelijkheid zijn
er niet.

Spoorvolging
Standaard is disselbesturing die wordt
gestuurd door twee hydraulische cilinders.
Optioneel kan ook een fuseebesturing worden
toegepast. Het spoorvolgsysteem volgt het trekkerspoor nauwkeurig. Dubex kent twee regelsystemen: een stuurautomaat en Trail Control.
Bij de stuurautomaat wordt de spoorvolging
door twee sensoren elektronisch aangestuurd.
De stuurautomaat kun je ook uitschakelen
zodat je de dissel handmatig kunt bedienen.

Voor en tegen
+
+
+
+
+

Prijs/kwaliteitverhouding
Spuitkwaliteit
Balans spuitbomen
Service
Airtec

– Constructie
– Distance Control
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