Over de grens

Cereals & Sprayers:

Groot in het veld,
klein op de weg
Chafer RoGator 618
motor van 165 kW (225 pk), hydrostatische
aandrijving op alle wielen en naar keuze
twee- of vierwielbesturing. Het eigen gewicht
van de veldspuit met rijdend onderstel en
vloeistof vragen om brede banden en dus brede tramrails.
Helemaal nieuw is de Challenger E 7450 uit de
Spra Coupe 7000-serie. Uitgevoerd in de geelbeige kleur en met een Perkins motor van 128
kW (174 pk) beweegt deze machine, met de
bekende onafhankelijk geveerde ‘benen’, zich
snel door het gewas. De spuitboom is leverbaar
in breedten tot maximaal 30 m. Net als bij de
vorige machine is de vrije doorgang groot.

Jacto Uniport

Vergelijken van rassen en effecten van gewasbeschermingsmiddelen of je op de hoogte stellen van machines
en werktuigen voor de graanteelt, het is allemaal mogelijk op het jaarlijkse evenement Cereals & Sprayers dat
op 15 en 16 juni plaatsvond in het Engelse Guilden Moore. De praktijk komt massaal naar dit evenement om
de nieuwste ontwikkelingen te zien.
Tekst en foto’s: Jannes Hoenderken

ij de ringpresentatie van de veldspuiten trekt het gedrag van de spuitboom
altijd veel aandacht. En terecht. De
negatieve invloed van een slingerende boom
op de dosering is genoeg bekend. Steeds meer
fabrikanten slagen er in hun bomen, ook die
van 36 m breed, goed in balans te houden. En
dan gaat het niet alleen om de wat zwaardere
stalen bomen. Ook de lichte aluminium spuitbomen bleven goed horizontaal, ook als de
demonstrateurs in het vrije veld op spuitsnelheid een krappe cirkel maakten. Dat de
ophanging van de spuitboom nauw steekt,
werd door enkele fabrikanten ongewild nog
eens aangetoond. Terwijl de boom op de zelfrijder nauwelijks in beweging kwam, maakte
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dezelfde boom achterop de getrokken spuit
flink wat slingerbewegingen. Het omgekeerde
deed zich ook voor.

• Zelfrijders
Een volledig nieuwe verschijning op de
Europese markt is de Jacto Uniport 2500 Plus
uit Brazilië. Niet zo maar een nieuw merk,
want deze fabriek maakt jaarlijks wereldwijd
de meeste spuiten. Met een productie van
ongeveer 2.000 zelfrijders in 2004 behaalde
fabriek een jaaromzet van 300 miljoen dollar.
De Uniport 2500 Plus staat op vier onafhankelijke, mechanisch geveerde wielen met
12.4R36 banden, wat een vrije ruimte geeft
van 135 cm. De viercilinder International
Landbouwmechanisatie • juli/augustus 2005

motor levert 96 kW (130 pk) en transmissie
heeft vijf versnellingen vooruit. Het spuitdeel
heeft een tank van 2.500 liter en een zuigermembraanpomp die 190 l/min levert bij 540
omw./min. De 24 m brede aluminium spuitboom is voorzien van quadrijet-spuitdophouders die naar keuze kunnen worden bevestigd
op 35 cm dan wel 50 cm afstand.
Fabrikant Chafer, bekend van de ronde roestvaststalen tanks, presenteerde zijn grote veldspuit op de RoGator 618. De spuitboom is
verdeeld in secties van zes meter, wat werkbreedtes van 12, 24 en 36 m mogelijk maakt.
De combinatie is leverbaar met een tank van
4.000 liter, 4.500 liter of 5.000 liter. De
RoGator 618 heeft een zescilinder Caterpillar

• Op transport
Bij zowel aanbouw als zelfrijdende veldspuiten wordt de toegang tot de cabine nogal eens
belemmerd, doordat de boom voor de deur
langs steekt. In de ring waren daarvan weer
voorbeelden te zien, zoals bij Hardi met een
zevendelige spuitboom. Dat het anders kan,
was te zien bij aanbouwmachine van
Amazone met een negendelige 28 m brede
boom. Aan beide zijden vouwen zich vier
delen horizontaal samen die vervolgens verticaal worden gedraaid tot achter de tank.
Daarmee is tevens de transportbreedte

SAM SLc 3000

Challenger Spra Coupe
beperkt tot 2,40 m. En dat past bij de wetgeving in enkele Europese landen, waarbij
2,50 meter als maximum geldt.

• Veercomfort en veiligheid
De SAM SLc 3000 spuitmachine van Sands
Agricultural Machinery is uitgerust met een
nieuwe cabine die met meer glas en een nieuwe klimaatbeheersing meer zicht en comfort
biedt. Deze zelfrijder heeft nu al een watergekoelde Deutz-motor, die voldoet aan de emissie-eisen die binnenkort gaan gelden. Als
optie is de machine verkrijgbaar met een veersysteem, instelbaar voor gebruik op het veld
(zacht) en op de weg (stugger). Standaard staat
de machine op 12.4R32 banden. In de gedemonstreerde uitvoering stond de machine op
13.6R36 banden, wat een vrije ruimte geeft
van 125 cm. De machine is verder uitgerust
met de Automatic Headlandcontrol boomlift.
Bij het sluiten van de hoofdkraan gaat de
boom automatisch een stuk omhoog. Bij het
openen van de hoofdkraan zakt de boom
terug in de oorspronkelijke werkstand.

• Getrokken spuiten
Ook bij de getrokken veldspuiten is de boombalans een belangrijk aspect. Net als bij de

zelfrijders is ook bij deze categorie spuiten
duidelijk vooruitgang geboekt. Met het draaien van een aantal korte bochten liet de chauffeur van John Deere Horst goed zien dat de
brede spuitboom op het getrokken type 832
mooi horizontaal en stabiel bleef. Ook de
spuitboom van de Berthoud Racer EX liet in
krappe bochten veel stabiliteit zien. Datzelfde
gold voor de Rau Vicon Explorer B. Bij deze
getrokken veldspuit werd nu voor het eerst
een 24 m brede aluminium boom gebruikt.
Hardi demonstreerde de nieuwe trapeziumconstructie tussen frame en wielas van de
Commander. Duidelijk is te zien dat op de
wendakker de boom pas later in de draaiende
beweging komt dan de tank. En dat daarmee
de te spuiten baan tot aan het eind aan beide
zijden beter wordt verzorgd. Bij het wenden
op het open veld is de boom stabiel; het onder
de tank wegdraaien van de wielen blijft een
apart en merkwaardig gezicht.
Spraycare was aanwezig met de Supertrac
2600/24, dus met 2.600 liter tank en 24 m
boom. Opvallend bij deze spuitmachine is het
in en uitklappen. De horizontale en verticale
bewegingen worden gelijktijdig uitgevoerd.
Bij deze machine noemde de ‘speaker’
speciaal de zeer aantrekkelijke prijs. >

Spraycare Supertrac
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toevoeging in het type-nummer. Voor deze
categorie motoren worden deze eisen in
Europa verplicht vanaf 1 januari 2006.
Challenger heeft tegelijkertijd de serie uitgebreid net het type MT 875B. De zescilinder
Caterpillar motor met Acert-inspuitsysteem
heeft een inhoud van 18,1 liter en levert
volgens ECE R24 een maximum vermogen
van 446 kW (600 pk).

• Grondbewerking

Challenger MT 875B rupstrekker

• Trekkers
Voor ons was de presentatie van de Claas Ares
07-serie het grootste trekkernieuws. Op pagina 16-18 is de techniek in deze trekkerserie in
detail beschreven.
Ander trekkernieuws vonden we bij Case IH
en Challenger. Bij Case IH is nu, net als bij
New Holland het ‘Fast Steer’ systeem leverbaar. Case IH toonde dit principe op het type

JX 100. Door het indrukken van de binnenring op het stuur fungeert het stuurwiel als
een proportionele hendel voor de hydraulische stuurcilinders. Met een geringe verdraaiing slaan de voorwielen maximaal uit.
Bij de Challenger rupstrekkers is het nieuws
niet te zien. En toch is de MT 800 B-serie
compleet nieuw, want de motoren voldoen
aan de Stage III emissie-eisen. Vandaar de B als

Dowdeswell aanbouwwentelploeg
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Dowdeswell demonstreerde zijn negen schaar
aanbouwwentelploeg voor bovenover ploegen
achter een Challenger. De ploegboom van
deze bestaande zevenschaar ploeg is verlengd
met twee delen voor elk een schaar. De werkbreedte per schaar is instelbaar van 30 cm tot
45 cm. De hoogte van de ploegboom is 72 cm.
De ploeg steekt bijna 7 meter achter de vanghaken van de hefinrichting en weegt 3.800
kg. De trekker moet daarom beschikken over
een enorm groot hefvermogen.
Kverneland presenteerde een 14 schaar halfgedragen ploeg. Het A28 rister is ontwikkeld
door onderzoekers uit Engeland (Silsoe) en
Nederland en uitgetest in Flevoland. Het
brede rister maakt brede banden in de voor
mogelijk. Per schaar is de grootste snijbreedte
20 inch (50 cm), waarmee in totaal een ploegbreedte van 7 meter wordt bereikt. Zo’n lange
ploeg is niet meer op zicht te regelen.
Daarvoor is door de Mechatronics, de elektronicadivisie van Kverneland in Nieuw-Vennep,
een programma ontwikkeld. De ongelijkheid

Kverneland halfgedragen ploeg
bij het in- en uitzetten van deze ploeg is daardoor niet groter is dan bij een gewone vierschaar. Voor het wenden en keren beschikt de
computer over een Headland-managementprogramma met 13 opeenvolgende functies.
Op de stand van Simba Horsch stonden de XPress schijveneggen met aandrukrollen in de
eerste lijn, zowel de aanbouw als de getrokken
uitvoeringen. Bij de aanbouw X-Press van
3 meter breedte is de stand van de schijven
en daarmee de bewerkingsintensiteit per rij
centraal instelbaar. De drukverdeling tussen
schijven en aandrukrollen gebeurt met de
topstang. Bij de getrokken uitvoering zijn de
balken met schijven in een hulpframe met
vier scharnierpunten aan het hoofdframe
bevestigd. Met schroefspindels is de druk op
de balken met schijven instelbaar.
Köckerling heeft de Allrounder cultivator
voorzien van een balk met ‘spatels’ die vooraf
aan bewerking met de verende tanden
oneffenheden wegwerkt en grove kluiten
verkleint. De bewerkingsintensiteit is te
veranderen door de hoek van de ‘spatels’
met de hydraulische cilinders te verstellen. De
Allrounder heeft veel ruimte tussen maaiveld
en frame en is geschikt voor zowel voorjaarsals stoppelbewerking.

He-Va discroller
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Simba Horsch X-Press schijveneg

• Zaaien
Bij het merk Stanhay was voor het eerst de
Dart zaaimachine te zien voor het zaaien van
onder meer maïs. Deze machine is leverbaar
in vele uitvoeringen tot maximaal 36 rijen.
De onderlinge afstand tussen de elementen
bedraagt in lijn 20 cm en met twee bevestigingsbalken 16,6 cm. Tussen aandrijfwielen
en de centrale aandrijfas zit een tandwielkast,
waarmee de zaaiafstand in de rij instelbaar is
van 2,8 cm tot – u leest het goed – 142 cm.

• Bewerkingen combineren
Meer activiteiten in één werkgang uitvoeren,
steeds meer fabrikanten hebben daarvoor

apparatuur. Bij Opico stond de He-Va discroller uit Noorwegen, in aanbouw en getrokken uitvoering van 3 tot 8 meter werkbreedte.
Bij de kleinste getrokken en tweedelig opklapbare machine zijn de hydraulische componenten onder de kap opgeborgen. Achter de twee
rijen schijven zorgen pakkerringen voor het
aandrukken van de grond. De opgebouwde
elektrisch aangedreven zaaimachine van
Hatzenbichler heeft acht uitstroomopeningen. De eindverdelers kunnen met flexibele
slangen op elke gewenste plek worden
geplaatst. De zaaimachine is bedoeld voor
fijne zaden.

• Oogsten

Stanhay Dart zaaimachine

Op de stand van Case IH stond de axiaalmaaidorser type AFC 8010, een machine met
dezelfde rotor als in het type 2388. Naast een
nieuwe maaitafel (header) en invoer is het
grootste verschil de wijze van aandrijven.
In plaats van meervoudige V-snaren worden
de krachten bij deze nieuwste uitvoering overgebracht door tussenassen. Met deze nieuwe
techniek kan ook de afstand tussen het maaimes en de invoervijzel traploos worden
veranderd. •

Case IH axiaalmaaidorser AFC
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