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!GRIlRM -ECHANISATIE "6 LEVERT
EEN BREED PAKKET MACHINES WERK
TUIGEN EN DIENSTEN AAN AGRARISCHE
ONDERNEMERS IN HOOFDZAKELIJK
.OORD (OLLAND 7IJ ZIJN DEA
LER VAN ! MERKEN PRODUCEREN
MACHINES NAAR EIGEN ONTWERP
EN HEBBEN EEN UITGEBREIDE SER
VICE
EN REPARATIE AFDELING
!GRIFIRM -ECHANISATIE IS EEN
KENNISGEDREVEN ORGANISATIE 5IT
STEKEND OPGELEIDE MEDEWERKERS
ZIJN ONDERNEMER MET DE ONDER
NEMERS EN DELEN DE PASSIE VOOR
HET VAK

MECHANISATIE

!GRIlRM -ECHANISATIE IS TOTAALLEVERANCIER VAN LAND EN TUINBOUW MACHINES 'ESPECIALISEERD IN DE LEVERING SERVICE
EN REPARATIE VAN ALLE LAND EN TUINBOUWMACHINES 4EVENS HEEFT !GRIlRM -ECHANISATIE EEN UITGEBREIDE CONSTRUCTIE
WERKPLAATS MET EIGEN 2$ AFDELING VOOR HET ONTWERP EN FABRICAGE VAN KLANTSPECIlEKE MACHINES
4ER VERSTERKING VAN ONS BEDRIJF ZIJN WE PER DIRECT OP ZOEK NAAR EEN

Tekst: Gertjan Zevenbergen

Armpje aan Supersteer-as
helpt frontgewicht sturen
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$E FUNCTIE BESTAAT UIT HET ZELFSTANDIG UITVOEREN VAN ALLE VOORKOMENDE WERKZAAMHEDEN AAN TRACTOREN HEFTRUCKS EN
WERKTUIGEN *E BENT IN STAAT OM GEHEEL ZELFSTANDIG COMPLEXE REPARATIES UIT TE VOEREN OP MECHANISCH HYDRAULISCH EN
ELEKTRISCH GEBIED (EB JIJ -43 DENK EN WERKNIVEAU EN STERKE AFFINITEIT MET DE AGRARISCHE SECTOR (EB JE ERVARING
MET LANDBOUWMECHANISATIE EN MACHINES "EN JE ENTHOUSIAST AMBITIEUS EN KLANTGERICHT (EB JE EEN STERKE PER
SOONLIJKHEID EN INTERESSE IN BOVENSTAANDE FUNCTIE
/NTDEK DAN JE MOGELIJKHEDEN BIJ !GRIFIRM EN KIJK OP WWWAGRIFIRMMECHANISATIENL VOOR MEER INFORMATIE OVER DE
VACATURE EN DE SOLLICITATIEPROCEDURE *E SCHRIFTELIJKE REACTIE KUN JE STUREN NAAR !GRIlRM -ECHANISATIE "6 TAV DHR
6 VAN %MBDEN -ARKTWEG   .- :WAAGDIJK /OST OF NAAR VVANEMBDEN AGRIlRMCOM
!CQUISITIE NAV DEZE ADVERTENTIE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD

Aan de vooras van een geveerde trekker wil je geen extra gewichten hangen. Heb je zoals New Holland een
trekker met een meesturende vooras, dan wil je ook niet dat de voorwielen tegen het frontgewicht of de machine
in de fronthef komen tijdens het draaien. Daar moest dus een oplossing voor gevonden worden. CNH, het moederbedrijf van trekkermerk New Holland, vroeg er een patent voor aan.
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e meeste mensen kennen ondertussen
de Supersteer-vooras van New Holland.
Bij het sturen verstel je niet alleen de
hoek die de voorwielen maken met de vooras,
maar draait de hele vooras onder de trekker
mee in de richting waarin je stuurt.

Korter draaien
De as kent een groot voordeel, de trekker
draait korter. Maar er zijn ook nadelen.
Het was namelijk niet gemakkelijk om de as
te laten veren. En omdat dit voor veel trekkerchauffeurs een vereiste is, toonde New Holland
in 2005 tijdens de Agritechnica in Hannover
een studiemodel van een trekker uit de
TG-serie met een geveerde Supersteer-vooras.
Opvallend verschil met de niet-geveerde
trekkers met Supersteer-as uit dezelfde serie
was dat het frontgewicht van die trekker niet
aan de vooras was gemonteerd, maar aan het
frame van de trekker. Daar heeft New Holland
zijn reden voor: om de werksnelheid te kunnen
verhogen en om de trekker zich goed aan ruw
terrein te laten aanpassen, moeten de fronthef
en de frontgewichten aan het chassis gemonteerd worden, zo valt in de patentaanvraag te
lezen. Doe je dat niet, dan doe je de voordelen
van de geveerde as teniet.

fronthef het frontgewicht en de fronthef direct
op de vooras gemonteerd. Zo bewoog het
tijdens het maken van een bocht altijd mee.

een pen scharnierend opgehangen aan het
frame. De arm die bevestigd is aan de vooras,
duwt of trekt het frontgewicht tijdens het
maken van een bocht opzij. Niet alleen is het
zo onmogelijk om tegen het gewicht aan te
rijden met de voorwielen, de trekker is ook
stabieler omdat de machine meebeweegt in
de richting die de trekker rijdt, menen de
CNH-constructeurs.

Arm
Om dat ook bij een geveerde vooras te bewerkstelligen bedachten de constructeurs van het
merk een armpje waarbij het gewicht, dat weliswaar op het frame van de trekker steunt, wel
‘meestuurt’ in een bocht. Het gewicht is met
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Op de vooras
Toch heeft die constructie een vervelend
nadeel. Immers, hang je het frontgewicht
of een fronthef met machine direct aan het
frame, dan blijft hij daar altijd in dezelfde
positie, recht vooruit, hangen. Dat kan lastig
zijn tijdens het draaien. Zeker op ruw terrein
kunnen de trekkerwielen dan in aanvaring
komen met het frontgewicht of de machine in
de hef. Om dat te voorkomen had New Holland
op de niet-geveerde Supersteer-trekkers met
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Constructeurs van trekkerbouwer New Holland bedachten een armpje dat bevestigd wordt aan een
geveerde Supersteer-vooras en aan het frontgewicht. Het moet ervoor zorgen dat het gewicht meedraait
als de trekker een bocht maakt.
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