WerktuigRAPPORT

Evers Skyros Vario-Disc: ‘Gang is alles...’
• Uitvoering
De Skyros is uitgevoerd in een vast frame en
is leverbaar in werkbreedtes van twee tot vier
meter in stappen van 25 cm. Iedere schijveneg
heeft twee rijen gekartelde, bolle schijven met
een diameter van 51 cm die onder een hoek
zijn geplaatst. Op verzoek zijn gladde schijven
leverbaar. Deze hebben een meer ploegende
werking. In tegenstelling tot enkele andere
merken schijveneggen is iedere schijf apart
opgehangen in plaats van een rij schijven op
een centrale as die in V- of X-vorm zijn opgesteld en daardoor een grotere inbouwlengte
hebben. Beide rijen schijven staan parallel
aan elkaar en zijn apart in ‘agressiviteit’
instelbaar door middel van een draaispindel.
Moet de grond aangedrukt worden om een
betere vochthuishouding in de toplaag te verkrijgen, dan is een dakringrol of een prismarol optioneel leverbaar. Aan de achterkant
van de machine kun je een in hoogte verstelbare kooirol plaatsen met een diameter van
45 of 62 cm. Hiermee stel je de werkdiepte
van de schijven in.

• Instellingen

Minimale bodembewerking wint steeds meer terrein. Met name kostenbesparing wordt als belangrijkste reden
aangegeven. Ook op erosiegevoelige gronden is het zaak om met een minimale grondbewerking de grond zo
intensief mogelijk te bewerken. Met een schijveneg is dit goed mogelijk. Alhoewel het nu lijkt dat de schijveneg
doorbreekt, introduceerde Evers al in 1990 de Skyros Vario-Disc schijveneg.
Tekst en foto’s: Erik Bonte

D

e Skyros Vario-Disc schijveneg wordt
voornamelijk gebruikt voor de stoppelbewerking van granen, korrelmaïs
en graszaad. Ook gebruiken sommigen hem
in combinatie met een cultivator en een zaaimachine. Hiermee wordt dan in één werkgang
een ondiepe en een diepe grondbewerking
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uitgevoerd en een groenbemester ingezaaid,
terwijl de machine ook heel goed ingezet
kan worden bij het doorwerken van diezelfde
groenbemester. De meest gangbare werkbreedte is drie meter. Doordat je een hoge rijsnelheid moet hanteren om het beste effect te
bereiken, ligt de capaciteit tussen de twee en
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drie hectare per uur. De schijveneg wordt
door diverse akkerbouwers ook ingezet om
graszaadstoppel onder te rijden. Gebruikelijk
wordt hiervoor een frees gebruikt, maar door
de geringe capaciteit en een hoog brandstofverbruik wordt hier meer van afgezien.

De Skyros schijveneg is af te stellen op vier
punten, namelijk: beide rijen schijven, de
hoogte van de rol en de topstang van de
aanspanning aan de trekker.
De afstelling van de schijven is afhankelijk
van de grondsoort en het soort stoppel. Wil je
bijvoorbeeld graszaadstoppel of een perceel
grasland ermee losmaken, dan moet dit in de
meeste gevallen in twee keer gebeuren. De
eerste keer laat je de schijven niet al te agressief werken en werk je vrij ondiep om wat losse grond te creëren. De tweede bewerking zet
je ze wel agressief en rij je met een hoge snelheid, zodat de zode met de grond vermengd
kan worden.
Bij de stoppelbewerking in granen kunnen de
schijven minder agressief geplaatst worden.
Dit stoelt namelijk minder uit en daarom is
de toplaag iets losser vergeleken met een graszaadstoppel.
De stoppelbewerking kan ook gecombineerd
worden met het zaaien van een groenbemester. Hiervoor kun je dan een kouterloze zaaimachine op de schijveneg bouwen die
aangedreven wordt door een stappenwiel.
Het zaad valt tussen de achterste rij schijven
en in de kooirol. De kooirol zorgt ervoor dat
de grond vlak wordt weggelegd. De hoogte

De schijven zijn onder een hoek geplaatst zodat ze de grond intensief kunnen bewerken.
Beide rijen schijven kun je via een draaispindel onafhankelijk van elkaar op ‘agressiviteit’
instellen.

Evers Skyros Vario-Disc V300/51
Werkbreedte
Aantal schijven
Benodigd vermogen

3m
24
51 - 84 kW
(70-115 pk)

Transportbreedte

3,25 m

Gewicht

877 kg

Brutoprijs excl. BTW

7.140 euro

Opties
Kooirol Ø 45 cm

1.015 euro

Kooirol Ø 62 cm

1.470 euro

Frontuitvoering

185 euro

Dakringrol

2.350 euro

Centraal smeersysteem

1.335 euro

van de kooirol (en dus de werkdiepte van de
schijveneg) kun je instellen door twee pennen
aan beide kanten van de machine te verzetten. Bijkomende voordelen zijn dat de werkdiepte constant blijft en de hefinrichting van
de trekker ontlast wordt.
Door de topstang van de trekker korter of langer te maken, kun je ook de mate van werking
van beide rijen schijven beïnvloeden. Draai
hem kort, dan werkt de voorste rij wat meer.
Draai je hem lang, dan geldt dit voor de achterste rij. Dat kan op vaste grond tot gevolg hebben
dat de zijdelingse krachten van de twee rijen
schijven elkaar niet opheffen en de trekker in
hondengang gaat lopen. In dat geval dient de
griphoek van beide rijen schijven ten opzichte
van elkaar anders ingesteld te worden.

• Rijsnelheid
De rijsnelheid is erg belangrijk. De schijven
moeten namelijk goed in de grond kunnen en
de stoppel lossnijden van de grond. Daarom
moet je snel rijden, acht tot twaalf kilometer
per uur is het advies, uiteraard waar dat
mogelijk is. Rij je te traag, dan maken de schijven de zode of stoppel niet of nauwelijks los
zodat er een extra bewerking nodig is.

• Onderhoud

De kooirol is in hoogte instelbaar en
wordt aanbevolen om een constante
werkdiepte te behouden.
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De machine heeft veel smeerpunten maar
heeft weinig smering nodig. Iedere schijf is
voorzien van een vetnippel, maar deze dient
slechts iedere 50 ha te worden gesmeerd. Ook
op iedere steel zit een vetnippel. Deze dient
om het verstellen van de schijven soepel te
laten verlopen. Om het smeren makkelijker te
maken is optioneel een centraal smeersysteem
met een handpomp leverbaar.
>
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dit met een frees, maar dit kost veel tijd en
brandstof en bovendien slijt een frees snel.
Bij de schijveneg hebben we dit niet, ondanks
dat hij al tien seizoenen oud is. Positief over
de werking vinden we de goede vlaklegging.
Vroeger kon je met een schijveneg je land
helemaal scheef leggen, maar met deze
machine is dat niet het geval. De machine zelf
is degelijk gebouwd. Ook zijn wij te spreken
over de onderhoudsvriendelijkheid. Slechts
iedere 50 hectare worden de schijven
gesmeerd. Wel trekken we de kroonmoeren
van de schijven regelmatig na zodat er geen
speling op de lagers ontstaat.”
Rapportcijfer: 10

Willem Reef stelt de agressiviteit van de schijven in. Dit gebeurt met een draaispindel. Beide rijen schijven kun je overigens onafhankelijk van
elkaar instellen.

Gebruikers aan het woord
Willem Reef heeft in Hengelo een gemengd
bedrijf van akkerbouw en 1.200 vleesvarkens.
Op 70 hectare wordt voornamelijk korrelmaïs (55 ha) verbouwd. Vijf hectare wordt
ingezaaid met zomergerst en de rest ligt
braak. De grondsoort van het bedrijf is
zand.
Willem Reef: “Goed zaaibed voor
gele mosterd.”
“Mijn eerste schijveneg schafte ik 25 jaar geleden aan, puur voor de stoppelbewerking.
Nadien zijn er nog een aantal op het bedrijf
gekomen. Ik werk nu met mijn tweede Evers
die ik in 2001 heb aangeschaft. Deze zet ik
vooral in voor de stoppelbewerking na korrelmaïs. Deze percelen bewerk ik direct na de
oogst en laat ik zo de winter doorkomen. In
het voorjaar wordt er mest op uitgereden en
wordt opnieuw korrelmaïs ingezaaid. Dit
werkt zeer goed op de zandgrond. De stoppel
van de zomergerst bewerk ik twee keer. De
eerste keer om de stoppels goed los te maken,
hierbij zet ik beide rijen schijven zo agressief
mogelijk. De tweede keer zet ik de voorste rij
agressief en de tweede rij minder. Dan zaai ik
namelijk ook gele mosterd in en dit zaad mag
niet al te diep onder de grond verdwijnen.
Ook gebruik ik de schijveneg op braakland.
Dit is meestal gele mosterd en deze werkt hij
zeer goed onder. De machine heeft veel capa38]

citeit doordat je met een hoge rijsnelheid
moet werken. Deze ligt meestal rond 12 km/h.
De verstelmogelijkheden zijn voldoende.
Wel moet je even opletten dat de grond niet
verschuift bij een agressieve positie van de
schijven. Problemen heb ik nog niet gehad,
ik ben zeer tevreden over de machine.”
Rapportcijfer: 8

Theo Heldens is eigenaar van Loonbedrijf
Kurstjens Grubbenvorst. Dit bedrijf voert
onder meer activiteiten uit ten behoeve
van landbouwloonwerk, grondverzet en
containertransport. In 1997 schafte het
loonbedrijf een Evers Skyros Vario-Disc
aan die wordt ingezet op grondsoorten
variërend van zand tot zware rivierklei.
Theo Heldens: “Werkt prima, maar onderhoudsgevoelig.”
“Ons bedrijf werkt al van oudsher met schijveneggen. De laatste aankoop dateert uit 1997,
toen we de Skyros V300/51 aanschaften. Deze
machine levert goed werk af op de verschillende grondsoorten in ons werkgebied. Door die
verschillende grondsoorten moet goed op de
instelling van de schijven worden gelet. Zet je
de schijven op de zandgrond te agressief, dan
loopt hij gegarandeerd vol. We zijn verder zeer
tevreden over de werking van de machine. Wil
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je de schijveneg in goede conditie houden,
dan is er volgens ons relatief veel onderhoud
nodig. Het komt wel eens voor dat er speling
op de lagers zit. Gaat de speling niet weg door
de kroonmoer aan te draaien, dan wordt het
lager vervangen. Hierin zijn we redelijk secuur,
er mag uiteraard niet gereden worden met uitgelopen lagers. De machine is uitgerust met
een centraal smeersysteem zodat alle lagers
op tijd gesmeerd kunnen worden.”
Rapportcijfer: 9

Gert ten Hool heeft in Holsloot een
akkerbouwbedrijf met een oppervlakte
van 180 hectare. Hierop worden zetmeelen consumptieaardappelen, suikerbieten,
wintertarwe en zomergerst verbouwd.
De grondsoort binnen het bedrijf is zand.
In 2002 werd een Skyros Vario-Disc aangeschaft.
Gert ten Hool: “Stroresten goed verteerd in
het voorjaar.”
“De schijveneg wordt op het bedrijf enkel
ingezet voor de stoppelbewerking van granen.

Meestal wordt alleen de schijveneg
gebruikt maar op percelen die wat
stijfgereden zijn, hangen we een cultivator voor op de schijveneg. Vóór we de
schijveneg gebruiken, spuiten we eerst
de graanopslag dood. Vervolgens wordt
met de schijveneg de bovenste tien centimeter van de bouwvoor losgemaakt
zodat de stroresten en de stoppels goed
met de grond gemengd kunnen worden.
Dit gaat zonder ploegen de winter door
zodat dit goed kan verteren. In het voorjaar wordt de grond geploegd en ingezaaid met bieten of er worden
aardappelen op gepoot. Het voordeel
van deze manier van bewerken is
dat alles goed kan verteren en er
tijdens het ploegen geen hele plak
met stro onder de grond verdwijnt.
Dit zou een storende laag kunnen
zijn. De machine is uitgerust met
een automatisch smeersysteem.
Het enige onderhoud dat er aan
gepleegd moet worden is het af en toe
nastellen van de lagers van de schijven.
In de drie jaar dat we hem nu gebruiken
hebben we er geen problemen mee gehad.”
Rapportcijfer: 8 •

veen
zand
lichte zavel
zware zavel
lichte klei
zware klei
leem
stedelijke
bebouwing
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Beoordeling
Plus
Degelijke machine.
Weinig slijtagegevoelig.

Erik Bonte is freelance journalist, Aardenburg.

Veel instelmogelijkheden voor
verschillende grondsoorten.
Goede vlaklegging.

Min
Veel werk voor onderhoud zoals
natrekken van de lagers.
Veel smeernippels bij handmatige smering.

Kortom
De Evers Skyros Vario-Disc schijveneg is een goede
machine om te gebruiken voor stoppelbewerking.

Maatschap J. en J.J. Tinssen schafte in 1995
een Evers Skyros Vario-Disc schijveneg aan.
Deze wordt op het 90 hectare grote akkerbouwbedrijf in Renkum vooral ingezet voor
de stoppelbewerking van granen. Verder
worden op het bedrijf suikerbieten en aardappelen verbouwd. De grondsoort is zand.

Hij is prima in te zetten op alle soorten grond
door de vele afstelmogelijkheden. De machine
vertoont zelfs na intensief gebruik weinig slijtage,
maar aan de andere kant heeft de machine veel
onderhoud nodig om hem in een goede conditie
te houden door de individuele ophanging van

Jan Tinssen: “Goede werking, prima vlaklegging.”
“Voor we overgingen naar de aanschaf van de
schijveneg in 1995, kwam Evers de machine
demonstreren op ons bedrijf. Dit is goed
bevallen, waarna we hem direct aanschaften.
De schijveneg wordt vooral ingezet na de
graanoogst, maar ook na de oogst van de
aardappelen. We hebben hem ook ingezet
om grasland onder te rijden. Eerst deden we

de schijven. De machine levert goed werk af,
met een hoge capaciteit. De adviessnelheid ligt
tussen de acht en twaalf km/h, waar mogelijk.
Sommige gebruikers combineren de schijveneg
met een cultivator en/of zaaimachine
zodat er direct een groenbemester
Sommige akkerbouwers combineren de stoppelbewerking met de inzaai van een groenbemester. Het zaad valt enigszins in de rol. De zaaimachine wordt aangedreven door een
stappenwiel.
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kan worden ingezaaid.

[39

