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Getrokken Delvano spuit:
Stabiele en wendbare zwaargewicht
Recentelijk zijn op de getrokken spuitmachines van Delvano een parallelophanging en een hydraulisch
geveerde as geïntroduceerd, alsmede de mogelijkheid om tot 48 meter breed te spuiten. Hoe draaien
deze machines in de praktijk en wat zijn de ervaringen van de gebruikers?
Tekst en foto’s: Albert Klinkhamer

duiding geeft de tankinhoud weer en als optie
is een 5.000 liter tank leverbaar. De ‘P’ geeft
aan dat de spuit uitgerust is met parallelophanging van de spuitboom en de ‘S’ geeft
aan dat de machine hydraulisch geveerd is.
Deze hydraulische vering kun je overigens
vanuit de trekkercabine in- en uitschakelen.
De basisuitvoering van de 2700 en 3400 is
rond 1996 geïntroduceerd. De PS-uitvoeringen
en het type 4400 zijn respectievelijk in 2001
en 2002 geïntroduceerd. De geleverde werkbreedtes variëren van 24 tot 48 meter. De
standaard spuitboom is volledig uitgevoerd in
staal, maar boven 36 meter zijn de buitenste
delen van aluminium. Boven 40 meter maakt
de standaard platte spuitboom plaats voor de
spuitboom van de zelfrijder die uitgevoerd is
als kooiconstructie. Deze spuitboom vouwt
eerst horizontaal uit vanuit transportstand
vergelijkbaar met de standaard spuitboom.
Vervolgens klapt de boom verticaal uit en dan
volgen de aluminium bomen die onder een
kleine hoek uitklappen omdat de aluminium
delen uit een driehoeksprofiel bestaan. De
levering van deze spuitboom op de getrokken
spuiten is sinds kort mogelijk.

• Ophanging
De spuitboom van de 2700 en de 3400 is
gemonteerd in een hefmast en de 2700 PS en
de 4400 PS maken gebruik van een parallellogramophanging. Voor het balanceren van de
spuitboom in het verticale vlak worden twee
systemen geleverd. In Nederland wordt vooral
de 1-puntsophanging geleverd. Bij dit systeem
hangt de boom in het midden aan één punt
en schommelingen van de boom worden
geleid door wieltjes die over een geleidebaan
lopen. Plotselinge bewegingen van de boom

Getrokken Delvano spuiten
Type

2700

2700 PS

3400

4400 PS

Tank (liter)

2.700 *

2.700

3.400

4.400 **

Spoeltank (liter)

150 intern

150 intern

300 extern

300 extern

Spuitboom (m)

24/27/28

24/27/28

24/27/28/30

27/28/30/32/33/

Spoor (m)

1,5-1,8/1,8-2,25

1,5-1,8/1,8-2,25

1,5-1,8/1,8-2,25

1,80 -2,25

Pomp

AR 250

AR 250

AR 250 (2x) ***

AR 250 (2x) ***

Gewicht (kg)

3.000

3.200

4.200

5.200

Bruto-prijs (€)

38.000

40.500

47.000

65.000

36/39/45/48

* standaard uitvoering met 27 meter boom
** standaard uitvoering met 45 meter boom
*** door de grotere tankinhoud wordt deze spuit standaard geleverd met een dubbele pomp

i

Gebr. Weststrate B.V., Krabbendijke, telefoon (0113) 50 26 10

worden gedempt door een hydraulische cilinder. Het DMS-systeem is vooral bedoeld voor
hellende percelen. Met behulp van een trapezium constructie kan de boom schuin gesteld
worden waardoor de spuitboom het hellende
oppervlak kan volgen.

• Besturing
De machine kan onder andere geleverd worden met de al eerder genoemde hydraulische
vering, een hydraulisch gestuurde achteras
en een hydraulische dissel. De hydraulisch
gestuurde as wordt geblokkeerd in de transportstand en kan ingeschakeld worden bij
achteruit rijden. In het land volgt de spuitmachine bij een hydraulisch gestuurde as
keurig de sporen van de trekker, maar doordat de achteras zover naar achteren gemonteerd is, neemt de spuitmachine bij transport
de binnenbocht. Hier moet je als bestuurder
wel rekening mee houden.

• Werk
Voor de besturing in het veld kan een schuimmarkeur geleverd worden en wanneer er
gewerkt wordt met een GPS-systeem, een aansturing van de secties door dit GPS-systeem.
Voor gebruikers die flexibeler willen zijn in
hun middelenkeuze of samenstelling van
de gespoten middelen mix, is een Midtechmiddeleninjectiesysteem leverbaar. Verder
kan de machine ook uitgerust worden met
Airtec-luchtvloeistofdoppen en luchtondersteuning van Kyndesoft. De machine wordt
standaard geleverd met een Spraymatic II
spuitcomputer met druktoetsenbediening. Er
kan echter ook een Teejet computer geleverd
worden. Een ander sterk punt, volgens de fabrikant, zijn de gemetalliseerde spuitbomen waardoor de lak erg sterk is. Een handigheidje van
de machine is dat er aan het eind van elke
sectie een kraantje zit, waardoor het doorspoelen van de leiding heel eenvoudig is.
>

G

ebroeders Weststrate, een mechanisatiebedrijf met vestigingen in Krabbendijke, Goes en Koudekerke importeren
in Nederland de Delvano spuitmachines. De
getrokken machines zijn gebouwd voor de
middelgrote tot grote akkerbouwbedrijven
maar ook geschikt voor loonwerkers door de
variatie in typen, werkbreedten en technische
opties zoals GPS en een middeleninjectiesysteem. Naast grote en dus zware machines,
is het ook mogelijk bij Delvano om lichte en
kleine machines te laten bouwen, bijvoorbeeld met aluminium spuitbomen. Delvano
levert maatwerk. Wat de klant vraagt en wat
technisch mogelijk is, wordt ook gebouwd.

• Uitvoeringen
Van de getrokken spuitmachines worden vier
basis typen geleverd: de 2700, de 2700 PS, de
3400 en de 4400 PS. Het getal in de type aan36]

De parallelophanging van de spuitboom is ruim.
Landbouwmechanisatie • juni 2005

De afwijkende kooiconstructie van spuitbomen boven 40 meter is
oorspronkelijk afkomstig van de Delvano zelfrijder.

De 1-puntsophanging van de spuitboom met geleidebaan.
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Gebruikers aan het woord
Sam de Visser heeft als eerste een getrokken Delvano spuit met de spuitboom van de zelfrijder. De breedte van de spuitboom is vergroot van
45 naar 48 meter.

De getrokken Delvano 2700 van Marcel
Temmerman uit Wieringerwerf is bezig aan
zijn derde seizoen. Jaarlijks spuit hij zo’n
1.000 hectare verspreid over drie bedrijven.
In het bouwplan zitten pootaardappelen,
graan, uien, graszaad en wortels. Door het
vele transport tussen de verschillende
bedrijven heeft Marcel gekozen voor een
hydraulisch geveerde machine. Afgezien
hiervan heeft hij gekozen voor een sober
uitgevoerde machine om de kosten te
drukken.
Marcel Temmerman: “Ik heb gekozen voor
een eenvoudige en robuuste low-budget
machine.”
“Ik rij tussen de ruggen en daarom staat de
spuit op 1,50 meter met de breedst mogelijke
cultuurbanden. Daarom en vanwege de prijs
heb ik voor een spuit van 27 meter gekozen.
De boom bestaat uit negen secties van drie
meter waardoor bijvoorbeeld een rondpompsysteem overbodig luxe is. De buitenste sectie
van 3 meter klapt verticaal uit en dit is handig bij een obstakel in het land en goed voor
de stabiliteit. De getrokken Delvano is in de
plaats gekomen van een gedragen Delvano
spuit. Dit mede door de goede prijs/kwaliteitverhouding. Met de spuit kan ik met een
snelheid van rond 9 km/h spuiten dankzij
de goede boomstabiliteit.
Een ander sterk punt is de kwaliteit van de
lak, ook mijn vorige spuit zat na tien jaar
intensief gebruik nog goed in de lak. De spuitboom is volledig van staal en mede daardoor
is de spuit wel fors in gewicht maar daar staat
tegenover dat hij ook erg solide is. Behalve
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dagelijks onderhoud heb ik nog geen onderhoud gehad aan deze spuit.
Aangezien het bedrijf de afgelopen jaren is
gegroeid, zou ik bij aanschaf van een nieuwe
spuit wel een grotere spuit overwegen. Een
mogelijk punt van verbetering is de tankinhoud. Een tank van 3.000 liter past mij
beter dan 2.700 liter omdat deze beter aansluit bij de gebruikte dosering per hectare
en de grootte van percelen.”
Rapportcijfer: 8,5
Sam de Visser in Biddinghuizen werkt
sinds een seizoen met de getrokken spuit
type 4400PS van Delvano met een 48 meter
brede spuitboom. Op 110 hectare teelt hij
consumptie-aardappelen, uien, suikerbieten en tarwe in een 1 op 4 rotatie en
bespuit jaarlijks zo’n 1.500 ha. Hij voert ook
de bespuitingen uit op het bedrijf van zijn
zus die dezelfde gewassen teelt op 48 ha
in een rotatie van 1 op 3.
Sam de Visser: “Een degelijke robuuste
machine met een stabiele spuitboom.”
“Bij een loonwerker in de buurt draaien een
aantal zelfrijders van Delvano. Bij deze machines viel me vooral de stabiele spuitboom op.
Toen heb ik tegen Delvano gezegd dat ik wel
een getrokken spuit wilde aanschaffen maar
met de spuitboom van de zelfrijder. De breedte van de spuitboom is vergroot van 45 naar
48 meter. Ik kan met deze spuitboom zonder
problemen met 9 à 10 km/h spuiten. De spuitmachine staat op een spoorbreedte van 2,25
meter met 65 cm banden gezien de werkbreedte en het gewicht van de machine.
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Met behulp van een GPS-systeem leg ik spuitsporen aan, behalve in de suikerbieten dan
monteer ik dubbelluchtcultuurbanden onder
de spuit. Ik heb echter geen GPS op de spuit
zelf vanwege de grote rechthoekige percelen.
De as is hydraulisch gestuurd en in het land
volgt de machine keurig de sporen van de
trekker. Echter doordat de achteras zover naar
achteren gemonteerd is, neemt de spuitmachine bij transport de binnenbocht. Hier
moet je als bestuurder wel rekening mee houden. Ik ben zeer tevreden over de spuitboom
en de machine als geheel en heb er tot nu toe
nog geen onderhoud aan gehad.”
Rapportcijfer: 9

schaft zodat ik met deze machine ook een
onderbladbespuiting kan uitvoeren in de
maïs. Deze slangen hebben een lengte van 90
centimeter en zijn gemonteerd op een onderlinge afstand van 75 centimeter met een
spuitdop op het uiteinde. Ik spuit slechts 24
rijen omdat dit beter past bij de breedte van
de kopakkers in maïs. De spuitmachine is
door zijn hydraulisch bestuurde achteras erg
wendbaar en kan dus alle hoeken van een perceel goed meenemen zonder extra handwerk.
Tot nu toe heb ik nog geen enkele problemen
gehad met deze machine. Ik zou hem weer
kopen maar dan het liefst met een grotere
tank en een GPS-sectiebesturing, ook omdat
er veel gerende percelen zijn in deze regio.
Ik gebruik nu al wel een GPS-systeem om te
bepalen waar ik moet rijden bij de graslandbespuiting. Maar toen ik de machine kocht
was de combinatie van GPS en sectiebesturing
nog niet leverbaar.”
Rapportcijfer: 8
Mathé van Tilbeurgh heeft op Tholen een
akkerbouwbedrijf van 68 ha met consumptie aardappelen, suikerbieten, graszaad,
tarwe en cichorei in het bouwplan. Mathé
heeft in 1999 een Delvano getrokken spuit
van het type 2700 aangeschaft en heeft dus
een aantal jaren ervaring met de machine.
Mathé van Tilbeurgh: “Een machine met
een degelijke constructie en eenvoudige
bediening.”

“Ik heb de machine aangeschaft
veen
vanwege zijn robuuste construczand
tie en eenvoudige bediening.
lichte zavel
De Spraymatic spuitcomputer
zware zavel
lichte klei
werkt met druktoetsen en omdat
zware klei
ik veel gerende percelen heb, willeem
de ik tuimelschakelaars hebben
stedelijke
op de spuitcomputer wat het inbebouwing
en uitschakelen van secties makkelijker en overzichtelijker maakt.
Daarom heb ik gekozen voor een
Teejet 844 E. Verder zitten er kleine
extra’s op de machine die me aanspreken, zoals de standaard dubbele
groothoekaftakas bij de hydraulische
disselbesturing, de sectiekraantjes
en de sterke lak. Mijn machine staat
op 1,50 meter spoorbreedte met
cultuurbanden. Vanwege de
gerende percelen, gebruik ik
in alle gewassen een schuim© Grondgebruikskaart Nederland:
markeur die ik twee jaar na
Alterra – Wageningen UR
aanschaf opgebouwd heb.
Meer informatie over de kaart:
Een GPS-besturing vind ik te
F. de Vries, telefoon (0317) 47 42 50
duur voor mijn bedrijf.
Het enige probleem dat ik tot nu toe heb
gehad, is een lekke schoonwatertank. Deze is
bij dit type geïntegreerd in de grote tank en is
Albert Klinkhamer, student Landbouwtechnische Wetenschappen,
al drie keer lek geweest. Dit probleem is echnamens Heeren XVII, Studievereniging Agrotechnologie,
ter door de importeur naar volle tevredenheid Wageningen Universiteit (Wageningen UR).
opgelost. Ik zou de machine weer kopen
alleen dan met een bredere spuitboom van
Eindbeoordeling
33 meter vanwege uitbreiding van het bedrijf.”
Rapportcijfer: 8+ •

Plus

+ Degelijke en robuuste constructie.
+ Uitstekende lak.
+ Stabiele spuitboom.
+ Weinig onderhoud.

Hennie Snippert uit Glane heeft nu een
volledig seizoen gedraaid met zijn Delvano
4400 met 33 meter boom. Naast spuitwerk
op zijn eigen gemengde melkveebedrijf met
30 melkkoeien, voert hij veel spuitwerk uit
voor derden in voornamelijk maïs en gras.
Jaarlijks spuit hij zo’n 1.800 tot 2.000 hectare.

+ Wendbaarheid met hydraulisch gestuurde as.

Min
– Relatief zware machine.

Kortom
De Delvano getrokken spuiten zijn degelijke en

Hennie Snippert: “Ondanks zijn afmeting,
is de machine erg wendbaar.”
“Doordat ik veel spuitwerk bij anderen uitvoer, ben ik veel onderweg. De hydraulische
vering komt het weggedrag hierbij zeker ten
goede. De spuit is uitgerust met een MidTechmiddeleninjectiesysteem en daarom zou ik
eigenlijk nog wel meer water mee willen
nemen dan de 4.400 liter die nu in de tank
past. Vanwege het spuitwerk bij anderen en
de kleinere percelen in deze regio ben ik door
het middeleninjectiesysteem veel flexibeler.
Daarnaast heb ik Agrotop slangen aange-

robuuste machines met een stabiele spuitboom.
Vooral deze degelijkheid spreekt de gebruikers
aan en ze nemen hiervoor het wat grotere
gewicht van de machine op de koop toe. Verder
zitten de machines goed in de lak en vergen
weinig onderhoud. Ook al zijn de gebruikers
tevreden met het gedrag van de spuitboom, het
monteren van de spuitboom van de zelfrijder op
Na het horizontaal uitklappen van de eerste sectie, volgt het verticaal uitklappen van de tweede
sectie. Een hele hoogte bij de 48 m brede spuitboom van De Visser uit Biddinghuizen.
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de getrokken machine lijkt nog weer een verdere
verbetering van de spuitboomstabiliteit.
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