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slingeromwentelingen aan de machine of
het aantal omwentelingen van het loopwiel.

• Omvangrijke functiebewaking

Met een centrale spindel in het midden
van de Saphir kun je de zaaidiepte voor
verschillende zaadsoorten traploos
instellen.

Tijdens het wegtransport kan de Saphir
50 cm naar voren geklapt worden.
Hiermee vermindert de voorasbelasting
met ongeveer 250 kg.

Lemken Saphir zaaimachine – Duitse degelijkheid
De mechanische opbouwzaaimachine Saphir van Lemken combineert de voordelen van een aanbouwzaaimachine met die van een opbouwzaaimachine. Een sterk punt volgens de fabrikant is de exacte
zaai-eigenschap door de schijfkouters met nadrukrol. Tijd om vier jaar na de introductie de ervaringen

verstoppingsvrij zaaien, zelfs wanneer er veel
organische massa aanwezig is. De schijven
hebben slijtvaste en onderhoudsvrije lagers.
Vaststaande afdekkappen dichten de lagers
schoon af en verhinderen dat er grond aan
de schijven blijft kleven. De ruimte tussen
de schijven is met een afdekplaat totaal
afgesloten. Een verstopping door een steen
of een kluit kan hierdoor niet voor komen.
Door het zaad gelijktijdig aan te drukken
wordt ook bij een extreem droge bodem een
hoge en gelijkmatige veldopkomst bereikt. De
onverdichte tussenrijen verminderen de kans
op erosie en dichtslempen van de bodem.
Als het opkomstpercentage met 10% op
ca. 97% stijgt, dan kan de hoeveelheid zaad
per hectare met 10% verminderen. Deze
waarden worden in de praktijk ook gehaald.
Lemken rekent het volgende sommetje voor:
bij een zaadgoedprijs van € 30,68/100 kg en
een zaaidichtheid van 180 kg/ha geeft het een
kostenbesparing van € 5,52/ha.

van gebruikers te peilen.
• Snelle machine-instelling
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e Saphir is gemaakt voor de middengrote akkerbouwbedrijven. Door
dalende prijzen en de stijgende
machinekosten ontstaan op deze bedrijven
vaak hogere arbeidstijdbelastingen. De Saphir
is kort en compact en verbindt, door de verlaging van het zwaartepunt van de zaadtank,
de voordelen van een aanbouwzaaimachine
met die van een opbouwzaaimachine.
Door de universele combinatiemogelijkheden
met verschillende bodemwerktuigen zoals
de Zirkon rotorkopeg of de Quarz zaaibedcombinatie van Lemken is de Saphir in te
zetten met trekkers van 59 tot 110 kW (80 tot
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150 pk). Op deze manier kun je één werkgang
uitsparen op de lichte tot middelzware
gronden. De grote tankinhoud van 650 tot
1.050 liter en het hydraulische opklapsysteem
zorgt voor een enorme capaciteit in combinatie met middelzware trekkers. In Nederland
zijn er inmiddels 15 stuks verkocht, in totaal
bijna 750 stuks. Veel zaaimachines hiervan
gaan naar de graangebieden in Europa zoals
Frankrijk en Wallonië (België).

• Besparend vermogen
De Saphir kan uitgevoerd worden met dubbele schijfzaaikouters met rubberen diepteLandbouwmechanisatie • maart 2005

geleiding- en aandrukrollen. Deze dubbele
schijfkouters moeten verstoppingen voorkomen en werken zowel bij mulchzaai als bij
het conventioneel zaaien. Bij zware gronden
komen er echter toch nog regelmatige verstoppingen voor. Voor deze omstandigheden
wordt een ruimere rijafstand aanbevolen,
15 of 17,5 cm in plaats van 12,5 cm. Door de
dieptegeleidingsrollen komt het zaad, ook
met hogere snelheden, exacte op gelijke
diepte. De aandrukrol zorgt voor de bodemaansluiting van het zaadgoed voor watertoevoer en wortelontwikkeling. Door het
in verstek staan van de schijfkouters kun je

De zaaidiepte voor verschillende zaadsoorten
en omstandigheden kun je in het midden van
de Saphir met een centrale spindel traploos
instellen. Door het verdraaien van de schijfkouter wordt de positie van de drukrollen ten
opzichte van de schijfkouters en daarmee de
zaaidiepte veranderd. Deze onafhankelijke
instelling van de zaaidiepte en schijfdruk
geeft een precieze zaaidiepte bij veranderende
bodemsoorten.
De schijfkouterdruk is in het midden van de
machine centraal te verstellen door middel
van een pen. Tevens kun je de schijfdruk van
ieder schijfkouter onafhankelijk verstellen via
een pen-gatconstructie. De maximale schijfdruk is 50 kg per kouter. Daardoor wordt ook
bij een droge en harde bodemsoort een exacte

zaaidiepte bereikt. Alle verbindingspennen
zijn tegen ongewenst draaien beveiligd en in
bussen gelagerd.
De afdraaiproef is snel en eenvoudig uit te
voeren doordat het zaadgoed in twee afdraaibakken opgevangen wordt. De opvangbakken
zijn aan beide zijden van de machine uit te
schuiven. Via rubberen kleppen kun je het
zaadgoed in de weegbak laten glijden, waarna
het gewogen kan worden. Met een gewichtbereik van 0-20 kg kan deze precisieweegschaal
tot op 10 gram nauwkeurig het gewicht vaststellen. Vanaf najaar 2003 wordt de Saphir
geleverd met een vernieuwde boordcomputer
die je ook als afdraaihulp kan gebruiken:
de bekende afdraaischuif die altijd zoek is,
kan hierbij vervallen. De afdraaiproef is dus
op verschillende manieren uit te voeren:
Tijdens het zaaien via de boordcomputer;
Stilstaand via de boordcomputer;
Stilstaand door het tellen van het aantal

•
•
•

Met de boordcomputer LH 1600 kun je het
aanleggen van spuitsporen sturen en bewaken. De gewenste spuitspoorregelmaat is
programmeerbaar. Een hectareteller, die
naast telling per perceel ook de gezamenlijke
oppervlakte kan meten, is in de boordcomputer geïntegreerd. Aanleggen van het spuitspoor gaat met de spuitspoorschakeling. Het
zaaiwiel wordt via tandwielen aangedreven
en door middel van een koppeling in- en uitgeschakeld. Tevens kunnen bij oliehoudende
zaden de aanwezige reinigingsborstels op de
aandrijving van het fijngetande zaaiwiel weg
worden gelaten. De op de aandrijfas aangebrachte veiligheidsschakelaar bewaakt het
functioneren van de spuitspoorschakeling.
Storingen worden met een hoorbaar en zichtbaar signaal kenbaar gemaakt. De functiebewaking van de zaaias werkt met een sensor
die bij een stilstaande zaaias een signaal
afgeeft. Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer
het loopwiel geen contact met de bodem
heeft. Indien gewenst kan via de boordcomputer een alarm gegeven worden bij een bepaalde, nog beschikbare, hoeveelheid restzaad.
Bij alle Lemken zaaimachines is het mogelijk
om een hydraulisch opklapbare voorloopmarkering te installeren. Gelijk aan de trekkersporen worden via de boordcomputer twee
markeurs bestuurd en via elektronische stappenmotoren krachtig in de bodem gedrukt.
Zo is er ook bij zware grond een duidelijk
spoor te herkennen. Door de korte bouwwijzen van de voorloopmarkering heb je geen
last bij het keren op de kopakker. >

Technische gegevens
Aanbouwzaaimachine
Saphir 7/250
Saphir 7/300
Saphir 7/400

Werkbreedte
(cm)
250
300
400

Aantal
rijen
20
24
32

Rijafstand
(cm)
12,5
12,5
12,5

Tankinhoud
(liter)
650
800
1.050

Gewicht
(kg)
810
970
1.290

Transportbreedte (m)
2,5
3,0
4,0

Prijzen
Prijzen van Saphir 7/300 met standaardvoorzieningen
(3 m uitvoering met 24 rijen, incl. computer):
• met normale kouters
€ 8.704
• met enkele schijfzaaikouter
€ 10.564
• met dubbele schijfzaaikouter
€ 14.021
Voor normale en enkele kouters wordt
een na-eg geadviseerd, prijs:
i

€

979

De dubbele schijfzaaikouter, in combinatie met de dieptegeleidingsrol,
legt het zaad bij iedere bodemsoort
exact op gelijke diepte.

Vormec B.V., Steenwijk, tel. (0521) 53 50 55 of Abemec, Veghel (0413) 38 24 65.
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Gebruikers aan het woord
het is gewoon een goed doordachte machine.
We hebben al goede ervaringen met Lemken,
op het gebied van andere bodembewerkingsmachines, en we verwachten dan ook geen
problemen te krijgen met deze zaaimachine.”
Rapportcijfer: 8

Jack Maas naast de Saphir. De cardanaandrijving rechts op de foto
werkt storings- en onderhoudsvrij. De eg op de voorgrond wordt
ingezet bij onvoldoende bedekking van het zaadgoed.

De drie gebroeders Maas hebben in Elsloo
een akkerbouw- en landbouwmechanisatiebedrijf. Jack Maas houdt zich voornamelijk
bezig met het 90 ha grote akkerbouwgedeelte. Het bouwplan bestaat uit 25 ha
aardappelen, 10 ha graszaad, 8 ha suikerbieten, 3 ha maïs en 44 ha tarwe en gerst.
De werkzaamheden vinden plaats op löss
grond. In 2002 kocht het bedrijf een
Lemken Saphir met enkele schijfzaaikouter.
Jack Maas: “Boordcomputer is gemakkelijk
in gebruik.”
“Drie jaar geleden hebben we een drie meter
brede Saphir zaaimachine gekocht met
enkele schijfzaaikouter. We hebben ook de
dubbele schijfzaaikouters geprobeerd, maar
deze raakten snel verstopt. De zaaimachine
zetten we in bij het zaaien van graszaad,
tarwe en gerst en hangt standaard achter een
140 pk trekker. Wij hebben gekozen voor een
opbouwzaaimachine op een rotorkopeg,
zodat we na het rooien van de aardappelen
in één werkgang kunnen zaaien. Bovendien
zit een opbouwzaaimachine korter achter
de trekker in verband met het gewicht. Een
pneumatische zaaimachine is te duur en de
Lemken ziet er heel netjes uit. Vandaar onze
keuze voor deze Saphir. Behalve het gewicht
van de machine kan ik geen minpunten
noemen. De machine is gemakkelijk in te
stellen, de boordcomputer is gemakkelijk
in gebruik en het is een degelijke machine.
De Saphir voldoet aan onze verwachtingen.”
Rapportcijfer: 8
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Zaaidichtheden van 0,5 tot 500 kg/ha kun je exact instellen door
het schokvrije loopwerk van de zaaias.

Op het loonbedrijf van de gebroeders Sloot
uit Aerdt hebben ze in 2002 een Saphir zaaimachine met dubbele schijfzaaikouters
aangeschaft. Naast de drie broers zijn er
op het bedrijf ook nog twee zonen en acht
medewerkers werkzaam. Per seizoen wordt
er ongeveer 150 ha gerst en tarwe gezaaid.
De grondsoort is hoofdzakelijk rivierklei.
Hermie Sloot: “Bedrijfszekere machine.”
“We hebben inmiddels drie seizoen met
volle tevredenheid gedraaid met deze zaaimachine. De keuze is voor ons op Lemken
gevallen, omdat we ook al ervaring hebben
met ploegen van deze fabrikant. Enkele pluspunten zijn dat de machine bij transport zeer
kort achter de trekker hangt en de aandrukrollen leveren goed werk. Op zware grond wil
de dubbele schijf echter wel eens verstoppen.
Dit probleem is in het eerste jaar opgelost
door de rijafstand te vergroten van 12,5 naar
15 cm. Een enkelschijf hebben we ook uitgeprobeerd, maar deze bleef niet constant op
dezelfde zaaidiepte. Verder is de aandrijfas
een keer verlopen, en vind ik de machine aan
de zware kant. We hebben er standaard een
NH 8340 met verzwaarde as voorstaan. Bovendien hebben we de trapeziumrol vervangen
door een pakkerwals. De machine is echter
degelijk uitgevoerd, onderhoudsvrij en bedrijfszeker. Een eenvoudige machine die goed resultaat levert en waar we meer mensen mee weg
kunnen sturen. Deze machine is zeker zijn geld
waard, we zijn zelfs van plan om binnenkort
een tweede Saphir aan te schaffen.”
Rapportcijfer: 8
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Henk Sikken uit Nieuw Weerdinge heeft
samen met zijn broer een 200 ha groot
akkerbouwbedrijf. Vorig jaar kochten zij
een Lemken Saphir met dubbele schijfzaaikouters en hebben hier inmiddels één
seizoen mee gedraaid. De machine wordt
ingezet voor het zaaien van tarwe, gerst,
graszaad en groenbemester. Het bouwplan
bestaat verder nog uit zetmeelaardappelen
en suikerbieten. De grondsoort is hoofdzakelijk dalgrond en een paar hectare zand.
Henk Sikken: “Regelmatigere opkomst van
gewas door de rubberen dieptegeleidingsrol.”
“Vroeger gebruikten we een vastetandcultivator met opbouwzaaimachine, maar dit beviel
niet goed. We wilden meer mengende
werking. Daarom hebben we vorig jaar een
combinatie van Lemken gekocht: de Thorit
schijvencultivator met de Saphir opbouwzaaimachine. Vooral het systeem met de dubbele
zaaikouters sprak ons aan. We hebben inmiddels één seizoen met deze machine gewerkt,
en hij bevalt ons heel goed. Het zaad wordt
door de rubberen dieptegeleidingsrol vastgedrukt in de grond, net als bij maïs en suikerbieten. Hierdoor krijg je een gelijkmatigere
opkomst van het gewas, met name graan.
Hierdoor denken wij zo’n 10 tot 15% minder
zaad te gebruiken. Twee negatieve puntjes
zijn de aanschafprijs en het gewicht van de
machine. Reparaties en kosten hebben we er
nog niet aan gehad. De praktijk zal uitwijzen
hoe het met het onderhoud zal gaan. Op de
Saphir heb ik verder niets aan te merken,

Jan Douma uit Zeewolde is eigenaar van
een Lemken Saphir met enkele schijfzaaikouter. Deze machine heeft hij samen met
een andere akkerbouwer aangeschaft in
het najaar van 2002. Gezamenlijk bewerken
ze er zo’n 170 ha per jaar mee. De Saphir
wordt ingezet voor graan en groenbemester. Verder bestaat het bouwplan van zijn
bedrijf uit suikerbieten, aardappelen en
uien. De grondsoort waarop de werkzaamheden plaats vinden is jonge zeeklei.
Jan Douma: “Besparing van ongeveer 15 kg
zaaizaad per ha.”
“Tweeëneenhalf jaar geleden heb ik samen
met een collega-akkerbouwer de Saphir
gekocht. Deze machine bevalt me tot nu toe
zeer goed. Ik vind de Saphir beter dan zijn
concurrenten, omdat je met de machine snel

en gemakkelijk kunt
werken, mede door de
opbouwconstructie op de
rotorkopeg. Deze heb ik
er meteen bijgekocht, ook
van Lemken. Een sterk
argument bij de aanschaf
was dat je een relatief
lichte trekker ervoor kunt
zetten. Met de enkele schijfzaaikouter bespaar ik
ongeveer 15 kg zaaizaad
per hectare. Een ander pluspunt vind ik de computer
van de zaaimachine: hiermee kun je automatisch
rijpaden aanleggen.
Negatieve punten heb ik
niet echt. De machine is wel
vrij prijzig, maar kwaliteit
betaalt zich terug, mede
door de besparing op het
zaad. Reparaties heb ik
er bijvoorbeeld nog niet
aan gehad.”
Rapportcijfer: 8

veen
zand
lichte zavel
zware zavel
lichte klei
zware klei
leem
stedelijke
bebouwing
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Eindbeoordeling
Plus
+ Degelijke machine
+ Gemakkelijk en precies instelbaar
+ Besparing op zaaizaad door dieptegeleidingsrollen
+ Boordcomputer met spuitspoorregelmaat

Min
– Aanschafprijs relatief hoog
– Vrij zware machine

Kortom
De Lemken Saphir mechanische zaaimachine
met enkele of dubbele schijfzaaikouters is een
nette, degelijke machine die goed werk levert. Op
zware gronden kan de dubbele kouter verstoppen, maar dit kan verholpen worden door over
te stappen op een enkele kouter of door de rijafstand te vergroten. De zaaidiepte en de schijfdruk zijn gemakkelijk in te stellen en de
machine is standaard voorzien van een gemakkelijk te bedienen boordcomputer met onder
andere spuitspoorschakeling. Gebruikers waarderen het besparend vermogen op zaaigoed door
de rubberen dieptegeleidingsrollen. Nadeel is
een hoge aanschafprijs, maar daar staat een
kwalitatief hoogwaardige machine tegenover.
De Saphir is voorzien van een breed looprooster. De vulhoogte tussen looproooster en
tankrand bedraagt minder dan 70 cm. Zo is de tank snel en gemakkelijk te vullen.

Philip Lenaers, Student Agrotechnologie, namens Heeren XVII,
Studievereniging Agrotechnologie, Wageningen Universiteit.
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