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Voederwinning

Maaiers krijgen meer armslag
Alsof de fabrikanten op elkaar hebben gewacht. Dat lijkt de enige verklaring voor het tegelijkertijd, binnen korte
tijd van elkaar, introduceren van nieuwe maaiers door vier fabrikanten. Het nieuws zit hem vooral in de nieuwe
ophanging van hefinrichting naar maaibalk.

Kuhn had al hydraulische bodemdruk instelling en vergrootte de
pendelweg van de arm.
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erken met een zijophanging stappen
voor hun topmodellen vaker over
op middenophanging getuige de
nieuwe maaiers van Lely, Vicon en Claas. De
bodem aanpassing zou beter zijn dan bij een
maaier met zijophanging. Kuhn had al middenophanging. Hoewel er nooit een goede vergelijkingstest is geweest tussen de twee soorten
ophanging van de maaibalk, bestaan er wel
ideeën over de verschillen. Bij de zijophanging,
waarbij de arm de balk aan de binnenkant
vasthoudt, wordt met spiraalveren de druk
van de buitenschoen of van de schotel op de
bodem ingesteld. Bij een obstakel aan de binnenkant van de maaibalk, dichtbij het draaipunt, wordt de hele balk opgetild en gras aan
de buitenkant dus minder kort gemaaid. Een
maaier met middenophanging blijft bij derge-
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lijke obstakels dichter bij de grond en volgt de
bodem dus mooier. Onder de draagarm kan
de maaier immers vrij pendelen. Maaiers met
middenophanging krijgen steeds meer bewegingsvrijheid voor het uitmaaien van talutten
maar vinden altijd een grens in de draagarm.
Die hangt op een hoogte en het uitheffen op
de kopakkers gaat via de hef en/of een hydrauliekcilinder om de balk recht te houden. De
constructie van een maaier met zijophanging
staat opklappen weer eenvoudiger toe, evenals
het uitmaaien van talutten.
• Wat is veranderd
De Lely Splendimo M zonder kneuzer heeft
samen met de middenophanging een dubbel
axiaal knikpunt in de arm gekregen. Een achter het rechter trekkerwiel en een midden

boven de maaier. De Twin Pivot constructie
noemen het bedrijf dat. Kuhn, een van de eerste merken met middenophanging, maakte
de pendelweg van de maaiarm groter met de
nieuwe FC 283 GII maaier. De pendelweg van
de maaibalk heeft nu een bereik van 27 tot 15
graden. Voorheen was dit 18 tegen 11 graden.
Claas heeft met het bouwen van de nieuwe
midden opgehangen maaier de uitbreekbeveiliging aangepakt.
• Gesleept of geduwd
Op het nu via midden- of zijophanging is, de
zijmaaiers waren noch geduwd noch gesleept
opgehangen. Een gesleepte ophanging was
alleen voor getrokken- en frontmaaiers weggelegd. Niet voor zijmaaiers. Bij obstakels kunnen getrokken maaiers mooi naar achteren

Getrokken triplemaaier van JF-Stoll
JF-Stol heeft met de GXT 12000, de breedste

een topstang te draaien. Dat beïnvloedt de maai-

versie zonder kneuzer 63.950 euro. Met kneuzer

(11,55 m) triple maaier gebouwd. De zijmaaiers

diepte. De werkelijke maaidiepte is in te stellen

komt het geheel op 73.590 euro.

zijn elk 4,8 meter breed en bestaan uit twee

met twee spindels. Met frontmaaier kost de

klappen en bovendien is de bodemaanpassing
mooier. De maaier heeft namelijk minder de
neiging om in de bodem te lopen. Nadeel bij
de front en getrokken maaiers is dat het een
flinke constructie vraagt om de balk slepend
op te hangen. In het geval van de frontmaaier
moet bij greppels naast de hydrauliek soms
ook de hef bediend worden. Dat wordt ervaren
als dubbelop.
• Eerste gesleepte zijmaaier
Vicon slaat de stap van traditionele middenophanging gelijk over en bouwde een gesleepte ophanging op haar Extra zijmaaiers. Het is
het eerste merk dat dit heeft. Vicon koos hiervoor om iets nieuws te kunnen bieden en het
had goede ervaringen met de gesleepte
ophanging op haar frontmaaiers. De constructie is eenvoudig gehouden. Op de Extra
632T zit het trekpunt van de draagarm voor
het midden van de balk. Bij de binnenschoen
wordt de balk vastgehouden door een hydrauliekcilinder. Tijdens het maaien is te zien dat
de maaier een forse bewegingsvrijheid heeft.

De Vicon Extra is de eerste zijmaaier met een gesleepte ophanging.

• Uitbreekbeveiliging
De nieuwe armen hebben ook een betere uitbreekbeveiliging. In plaats van alleen omhoog
of alleen naar achteren maken de armen nu
beide bewegingen in een keer tot zo’n 15 à 30
graden. Dat kan door olie uit de cilinder die de
maaier toestaat naar achter te zwenken naar
de hefcilinder te laten stromen. Hierdoor
wordt het obstakel beter genomen en is er
minder kans op beschadiging van de maaier.
De Ziegler R serie trommelmaaiers hebben een
heuse kreukelzone. Wordt een trommel getroffen door een obstakel dan vormt zich een
Z-vormige plaat. De andere trommels blijven
in tact en de aandrijving wordt gespaard.
Modulebouw maakt snel repareren mogelijk.
De bodemdruk van maaibalken kan worden
ingesteld met mechanische veren of hydraulische bodemdruk instelling via accumulatoren.
Kuhn heeft dit laatste al jaren in haar pakket
met de Lift-control. Ook Claas en Vicon zijn
van mechanische veren naar hydraulische
bodemdruk instelling overgestapt. Lely blijft
haar nieuwe generatie Splendimo M maaiers

voorzien van mechanische veren. Zij vinden de
reactiesnelheid voor het volgen van de bodem
hoger en de bediening eenvoudiger. Met
mechanische veren gebruik je een spindel
voor de afstelling. Hydraulische afstelling
doe je via een manometer die de druk aangeeft, de hef en een stelschroef.
• Aandrijving en details
Samen met de nieuwe generatie maaiers stappen nu ook Claas en Vicon over van een Vsnaar aandrijving naar een aftakas aandrijving
met slipkoppeling. V-snaren zijn slijtage gevoeliger. Snelwisselsystemen voor de mesjes zijn
inmiddels op de meeste merken leverbaar of
standaard. Vicon heeft het nog niet op haar
nieuwe Extra maaiers maar sluit het voor de
toekomst niet uit. Er is door de fabrikanten
ook gedacht aan details. Zowel op de nieuwe
Claas Disco Contour en Vicon Extra zitten bijvoorbeeld gereedschapskistjes voor mesjes en
andere benodigdheden. Claas heeft een wijzer
met schaalverdeling voor het instellen van de
maaihoogte.•

tegen elkaar geplaatste balken van 2,40 meter.
De twee balken per maaier worden elk apart
aangedreven. Volgend jaar is een versie met
kneuzer leverbaar. De frontmaaier moet 3,20
meter breed zijn voor voldoende overlap.
Bijzonder is ook dat de maaiers in een spoorvolgend transportonderstel hangen. Via een
ketting om het knikpunt in de bok worden deze
gestuurd. Beide maaiers hangen in het midden
aan twee zware draagarmen die in transport
naar achteren klappen. De bodemdruk wordt
ingesteld via twee veren. Meer of minder druk
is simpelweg een zaak van de hef omhoog of
omlaag doen.
Claas stapte met de Disco Contour over van V-snaaraandrijving
naar aftakasoverbrenging, koos ook voor middenophanging en
pakte de uitbreekbeveiliging aan.

De maaiarmen zijn in hoek te verstellen ten
opzichte van het transportonderstel door aan
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De Lely Splendimo M maaiarm heeft nu twee knikpunten en
middenophanging maar houdt het bij mechanische bodemdruk
instelling.
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