WerktuigRAPPORT
• Achteruit rijden
Door de drie relatief kleine rotoren is de variatie in werkbreedte enorm. Maar liefst van 3,6
tot 8,6 meter. Wanneer je een keer heen en
weer rijdt, kun je dus maximaal 17,2 meter
in één zwad bij elkaar rijden. Dat is ook een
flinke kluif voor de opraapwagen of hakselaar. In het veld blijft de machine mooi diagonaal achter de trekker lopen en wordt niet
scheef getrokken. Voor het variëren van de
werkbreedte is er bij elke rotor een draaipunt.
Daardoor is het mogelijk om de laatste rotor
achter de tweede te laten lopen maar ook juist
de tweede achter de eerste. Voor het uitharken
van kanten kan de tweede rotor rechts buiten
de trekker lopen en de laatste rotor links achter de trekker. Het variëren in werkbreedte is
te bedienen met de hydrauliekhendel van de
trekker. Een tweede hendel in de trekker is
nodig om de machine op te tillen op de kopakkers. In de trekker bevindt zich een kastje
met een knop waarmee het te bedienen scharnierpunt wordt gekozen voor achteruitrijden.
Het scharnierpunt is dan via de hydrauliekhendel te sturen. Dit moet helpen bij het
achteruit inparkeren op bijvoorbeeld het erf.
Niet iedereen ervaart dat als gemakkelijk.

Anders zou de hark in de bochten rechtsom
te veel uitwaaien en geen mooie haakse wiers
maken. Hoewel het verstellen volledig hydraulisch gaat, blijft het toch constant je aandacht
vragen. Eerst op en neer rijden zonder een
kopwiers te maken werkt het makkelijkst. De
machine kan op de kopakker zelfs zo scherp
draaien dat hij met twee naast elkaar liggende
werkgangen één wiers kan maken, zonder een
keer te steken. Bij zo’n bocht van 180 graden,
laat de machine tussen de tweede en de derde
rotor wel een hoopje gras liggen en duwt het
eind van de wiers op een prop. Het hoopje ligt
echter in het verlengde van de wiers en wordt

Stoll RS 2003 in ’n notedop
Werkbreedte incl. zwad max. (m) 8,60
Werkbreedte incl. zwad min. (m)

3,60

Rotordiameter (m)

3,0

Tandarmen per rotor

12

Tanden per arm

Stoll RS 2003

Voor behendige chauffeurs

In het veld werken met de machine moesten
de meeste gebruikers even leren. Het is geen
kwestie van simpel rondjes rijden en de wiers
volgt vanzelf zoals bij een machine met
middenafleg. Wanneer de machine op zijn
breedst staat moet hij in de bochten vaak
worden teruggezet naar een smallere stand.

4 dubbele op tweede en
derde rotor;
3 dubbele op eerste rotor

Transportbreedte (m) 2,20 met afgenomen
tanden

• Mee leren omgaan
Bandenmaat

18/8.5-8

Capaciteit (ha/uur)

8

Gewicht (kg)

2.300

Lengte (m)

11,9

Prijs €

24.050

twee maar met drie rotoren. Bij de eerste gebruikers heeft de machine zich goed gehouden maar ze moesten
er wel mee leren werken.
Tekst en foto’s: Frits Huiden
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een halve millimeter dikker dan de witte
aan de andere rotoren en de armen zijn
met strippen verstevigd.

• Treintje
Omdat treintjesharken geen transportonderstel hebben zijn ze vaak compacter en minder
duur dan een exemplaar met transportonderstel. Nadeel is dat de kleine rotorwieltjes
kwetsbaarder zijn. Om de machine in transportstand te krijgen draaien de rotoren van
de Stoll achter elkaar en duwt een cilinder op
het onderstel en een cilinder op de dissel de
rotoren een stukje van de grond, waardoor
het genoemde treintje ontstaat. Van het vierVeehouderij Techniek • juli 2005

wielige onderstel blijven er per rotor twee
wielen aan de grond. De andere twee worden
opgeheven. Het zwadbord klapt hydraulisch
omhoog in de mechanische vergrendeling.
Zonder de tanden uit te nemen is de transportbreedte dan nog 3 meter breed. Met afgenomen tanden is de transportbreedte 2,20
meter. Een maximum snelheid van 40 kilometer per uur is mogelijk zonder dat de
ballonbandjes gaan stuiteren, ervaren ook
de gebruikers. Daarbij komt de machine in
een bocht niet te teveel binnendoor waardoor
hij ondanks zijn 12 meter lengte goed te
hanteren blijft op de weg.

dus makkelijk opgeraapt door de opraapwagen. Stoll-harken met zijafleg werken
net als diverse andere fabrikanten juist links
achter de trekker in plaats van naar rechts.
De werkhouding in de cabine bij naar rechts
werkende machines zoals cirkelmaaiers is
makkelijker omdat de cabine daar meer op
is ingericht. Bedieningselementen zoals de
hydrauliekhendels zitten immers aan de
rechterzijde.

• Vele instellingen

Stoll kwam drie jaar geleden met de overtreffende trap wat treintjesharken betreft. Niet een treintje met

e Stoll RS 2003 is een bijzondere
hark. Hij heeft in plaats van twee
namelijk drie rotoren achter elkaar
en legt de wiers aan de zijkant af. Stoll is hiermee vrijwel de enige op de markt. Alleen de
Duitse fabrikant Krone durfde het ook aan
om drie rotoren achter elkaar te plaatsen.
Maar dan wel onder een stevig frame met
transportonderstel. De laatste rotor krijgt
namelijk al het gras te verwerken van de twee
voorgaande rotoren en is dus erg bepalend
voor de kwaliteit van het werk. Hij moet dan
ook robuust uitgevoerd zijn. Stoll heeft daarom op de laatste rotor twaalf armen met vier
dubbele tanden geplaatst. De rode tanden zijn

Draai de knop naar links en je kunt het
schanierpunt tussen de eerste en de
tweede rotor sturen. In de rechterstand
is het schanierpunt tussen de tweede en
derde rotor te sturen. Met de knop in
het midden komt de machine na bediening van hydrauliek in de werkstand.

De achterste rotor heeft verstevigde tandarmen en tanden van dikker metaal.
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De machine heeft vele instelmogelijkheden.
Zo kan de maximale grootte van de knik
tussen de drie machinedelen met een spindel
ingesteld worden. De vlakstelling is voor elke
rotor verschillend. De eerste rotor heeft daarvoor een spindel op de disselcilinder. De dissel
klemt overigens in een tweepuntsverbinding
tussen de hefarmen zoals een gatenbalk
(‘krentenbrood’). De tweede rotor wordt vlakgesteld met een excentrische draaibare pin in
het scharnierpunt. De laatste rotor heeft weer
een spindel. Met twee bouten per wiel aan het
onderstel is de werkdiepte driemaal te verstellen. Fijnstellen kan dan met een spindel op
het onderstel. Deze zijn minder makkelijk
bereikbaar. De curvebanen zijn gesloten tegen
stof van buitenaf. Stoll geeft er drie jaar garantie op. Een tandarm bestaat uit een dubbelwandige pijp. Hierin kan snel een piepgeluid
ontstaan als deze niet heel goed wordt
gesmeerd. De hark is nu drie jaar op de markt
maar nog niet veel verkocht. Boeren blijken
huiverig voor de prijs van 24.750 euro en
het lastige achteruitrijden. >
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Gebruikers aan ’t woord

schoon en is ook in de bochten goed te hanteren. De kleine elementen passen zich mooi
aan de bodem aan. Dit is veel beter als zo’n
hark van acht meter breed met rotoren van
vier meter doorsnede. Eigenlijk had ik wel liever een hark met middenafleg gehad want
dat werkt toch makkelijker. Maar dan moet je
naar een vierelements en dat is niet te betalen. Die kosten gewoon een ton in guldens.”
Een smallere middenaflegger zag Dogger ook
niet zitten omdat hij dan aan de werkbreedte
is gebonden. “Flexibiliteit is belangrijk. Met
de zware eerste snede kon ik mooi de werkbreedte variëren. Omdat het gras nog wat nat
was, draaiden de zwaden inelkaar waardoor
het hakselen langer duurde. Ook moet je
jezelf niet klem rijden in het veld. Want achteruitrijden lukt je haast niet. Ook op het erf
heeft tot nu toe mijn zoon van 16 hem telkens
in de schuur gezet.
Rapportcijfer: 7,5
Biologisch melkveehouder Herman Bolink
uit Lochem melkt 70 koeien met een
productie van 8.650 kg melk met 4,90 vet
3,55 eiwit. Er is 35 ha grasland (zandgrond)
waar gemiddeld vier sneden afkomen.

Bolink koos voor de R2003 vanwege de prijs-capaciteitverhouding. “Deze is in vergelijking met
de werkbreedte een stuk goedkoper dan een hark met een
transportonderstel en twee rotoren. Een voordeel van zijafleg ten
opzichte van een met middenafleg is dat al het gras een keer
van de grond komt.” Daarnaast
vindt de veehouder dat de rotoren
van de Stoll zich beter aan de bodem
aanpassen als de brede rotoren van middenafleggers. Bolink geeft toe dat je
eerst met de machine moet leren werken.
“Als je rechtsom werkt waait de machine
ver uit en zit je met het zwadbord zo in
de afrastering. Het is net een slang. Je
moet hem dan snel smal maken. Ik heb
er niet voor niets een werklamp opgemaakt die op het zwadbord schijnt. In
het donker zie je deze echt niet meer.
Nadeel vind ik wel dat het zwadbord
niet hydraulisch breder kan worden
gezet. Als je 17 meter bij elkaar harkt
kan het bord door de vorige wiers lopen
waardoor hij deze op hopen trekt.
Rapportcijfer: 8,5

“Het is net een slang.”
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Eindbeoordeling
Plus
+ Variabele werkbreedte.
+ Goede bodemaanpassing door
kleine elementen.
+ Wendbaar.

Erwin Leuverink van loonbedrijf Baks uit Borculo gaat 1.000 hectare per jaar harken met de Stoll.

Min
– Vraagt veel aandacht tijdens werk.

Jos Menting en Huub Elsinghorst vormen
maatschap Hageman uit Meddo (Gld). Zij
melken 140 koeien op 60 hectare grond.
De koeien geven 10.300 kg gemiddeld met
4.40 vet en 3.55 eiwit. 30 hectare is grasland
waar gemiddeld vijf snedes per jaar vanaf
komen.
“Wie met een schamelwagen achteruit
kan rijden kan dat ook met de hark.”
Jos Menting is dik tevreden over de Stoll-hark
die nu voor het tweede seizoen in gebruik is.
“Met deze machine blijf je mooi de hakselaar
voor en hij blijft schoon werken. En dat met
gewoon rechte tanden en armen. Die gebogen
armen en tanden hoeven voor mij niet.” Klein
punt van kritiek is de bekabeling van de elektrische aansturing. “Deze is al meer keren
losgeraakt bij de rotoren zodat de boel niet
meer werkt. Dit zou beter moeten.” Ook weet
Menting mee te praten over het lastige achteruitrijden. “Je moet het even in de gaten krijgen.
Maar wie met een schamelwagen achteruit
kan rijden kan het ook met deze machine.
Het makkelijkst is om de twee eerste rotoren
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recht te houden en te sturen met de derde
rotor. Stuur je met de tweede rotor dan kom
je sneller in de problemen. Maar mijn zoon
van 18 kan het alweer beter dan ikzelf dus
het ligt ook aan de chauffeur.”
Rapportcijfer: 9
Erwin Leuverink is medewerker van loonbedrijf Baks uit Borculo. Erwin is de vaste
chauffeur op de machine en harkt jaarlijks
zo’n 1.000 hectare bij elkaar.
“Hij ziet er ingewikkelder uit dan hij is.”
“Hier heb je veel kleine stukjes en telkens ook
weer percelen die je natuurlijk nog niet kent.
Ermee werken was dus wennen. Toch kreeg ik
het snel onder de knie. Hij ziet er ingewikkelder uit dan hij is.” Bij een 180 graden draai
op het kopeind volgt de machine mooi de
trekker. Op het kopeind van de wiers ontstaat
echter wel een prop en laat de machine
tussen de tweede en derde rotor een dot gras
liggen. “Die losse dot gras is niet erg want hij
komt precies in het verlengde van de wiers te
liggen. De opraapwagen raapt hem dus wel
Veehouderij Techniek • juli 2005

– Lastig achteruitrijden.

weer op.” Op de weg volgt de machine met
40 kilometer per uur zonder stoten netjes de
trekker. Hij komt wel wat binnendoor maar je
kunt ook hydraulisch bijsturen. Tijdens het
wiersen maakt de machine een niet-storend
maar wel constant piepend geluid. Dit komt
van de dubbelwandige tandarmen. Beter
smeren kan het deels verhelpen. “Het is wel
de vraag hoelang de laatste rotor het uithoudt
met de hoeveelheid gras die hij te verwerken
krijgt. Maar hij is dan ook niet voor niets
extra verstevigd.”
Rapportcijfer: 8

– Geen verstelbaar zwadbord.

Kortom
De drie-elements Stoll R2003 hark is nu 3 jaar
op de markt maar nog niet veel verkocht. Boeren
zien op tegen de hoge prijs en het lastige achteruitrijden. De machines in deze klasse zijn zonder
meer duur en de Stoll is dan ook nog iets duurder dan de twee rotorige van de concurrentie
met bijna vergelijkbare werkbreedte. Wel is er,
zeggen ook gebruikers, door de meerdere smalle
rotoren een goede aanpassing aan de bodem.

In het plaatsje Beerzerveld melkt Gerrit-Jan
Dogger 90 koeien met een productie van
9.000 kg met 4,20 vet en 3,50 eiwit. Van de 50
hectare zand-veengrond is 30 hectare gras
dat sinds dit jaar bijelkaar wordt geharkt
door de drie-elements Stoll-hark.

De machine blinkt uit in het variëren in werkbreedte en blijft met 12 meter lengte toch
compact. Ermee werken en vooral het achteruitrijden vraagt veel aandacht. Je moet van tevoren
goed bedenken hoe je een perceel inwierst zodat
je niet achteruit hoeft te rijden om nog eens te

“Hij werkt mooi schoon en de variatie in
werkbreedte is belangrijk.”
De eerste 60 hectare harken met de Stoll is
Dogger goed bevallen. “Hij werkt mooi

steken. Ook zou het zwadbord onafhankelijk
Zonder van de trekker te stappen is het bord op te klappen en de machine in transportstand
te zetten. Hij is dan nog 3 meter breed.
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omhoog mogen gaan om grote zwaden de
ruimte te geven.
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