rapport

Tekst en foto’s: Arjan Vroegop (Studievereniging Heeren XVII, Wageningen Universiteit)

12
34

John Deere 700 getrokken veldspuit
Simpel voor het middensegment
Met de 700-serie getrokken veldspuiten richt John Deere zich op akkerbouwers en kleine loonwerkers.
De spuiten zijn er met tanks van 2.400 tot 4.000 liter en boombreedtes van 18 tot 28 meter. Pluspunt is
vooral de gemakkelijke bediening, volgens enkele gebruikers.

D

e veldspuiten van John Deere worden in het Nederlandse Horst (L)
geproduceerd. Na de overname
van Douven in 1997 leverde John Deere
de machine in twee kleuren: een roodgele
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Douven voor de Benelux en een groengele
voor de rest van Europa. Vanaf 2000 worden
ook de machines voor de Benelux in de
kleuren van John Deere geleverd. De 700serie richt zich op het middensegment:

zelfspuitende akkerbouwers en kleinere
loonwerkers.

Uitrusting
Bij het ontwerpen van de 700-serie heeft

John Deere gekeken naar de grotere telg uit
de familie: de 800-serie premium. De belangrijkste componenten, waaronder de doseringsregeling en het vloeistofsysteem, zijn op deze
machine gebaseerd. Het zware frame en de
polyethyleen tank zijn zodanig ontworpen
dat het zwaartepunt zo laag mogelijk blijft.
Toch ligt het zwaartepunt nog hoog, wat
vooral bij smallere spoorbreedtes een risico
tot kantelen geeft. Dit is overigens iets waar
iedere getrokken veldspuit mee te maken
heeft, vooral bij het nemen van scherpe

Bij de foto’s 1 – 4
[1] Het bedieningspaneel bestaat uit slechts twee
kranen. De onderste kraan geeft aan waarvandaan het water aangezogen wordt, de bovenste
kraan geeft aan wat de bestemming is voor het
water (naar de tank, reinigen of naar de doppen).
[2] De computer heeft grote knoppen met duidelijke
pictogrammen. Onder op het beeldscherm is
eenvoudig de gebruikte dop in te stellen met
behulp van kleurcodes.
[3] De pomp bevindt zich centraal op het frame
en is goed toegankelijk. De handenwastank is
20 liter groot en goed toegankelijk vanaf de
bedieningsplaats.
[4] De 400 liter grote spoelwatertank zit aan de
rechterkant van de machine. Met een volle tank
is de machine tweemaal te reinigen.

John Deere 700
Tankinhoud
2.400 – 4.000 l
Boombreedte	18 – 28 m (in twee of drie
delen opklapbaar).
Boomhoogte
50 – 230 cm
Spoorbreedte
1,50 – 2,25 m
Pompcapaciteit	280 l/min (te verhogen tot
400 l/min met een
vulinjecteur)
Leeggewicht 	3.310 kg (724) – 3.380 kg
(740)
Prijs 	42.369 euro (700),
43.631 euro voor (700i)
(27 m, volledig elektrohydraulisch, automatische
spoorvorming)
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De ervaringen van gebruikers

Herbert Hofmeijer
Voorst
Tom van der Made
Langeweg

Arno van Merriënboer
Kruisland

bochten. Op de weg is het hoge zwaartepunt
geen probleem. Volgens de gebruikers volgt
de machine prima de trekker.

Tank
De ronde vormen van de tank moeten bijdragen aan een betere roering van het tankmengsel en zorgen ervoor dat je de tank
bijna helemaal leeg kunt spuiten. De machine
is verkrijgbaar met drie verschillende tankmaten. De 724 heeft een tank van 2.400 liter,
de 732 en 740 hebben een tankinhoud van
respectievelijk 3.200 en 4.000 liter. Een tankvulmeter met een vlotter geeft de tankinhoud aan. Een digitale tankvulmeter is
optioneel. Om de machine te reinigen is

Arno van Merriënboer uit Kruisland heeft in maatschap met zijn vader
een gemengd bedrijf. De akkerbouwtak omvat 66 hectare met vooral
aardappelen. Begin vorig jaar is een 21 meter brede spuit van Cebeco
ingeruild voor een John Deere 732 die jaarlijks zo’n 700 hectare spuit.

In Langeweg heeft Tom van der Made een gemengd bedrijf met 65
stuks melkvee en 50 hectare akkerbouw. De vorige getrokken veldspuit was aan vervanging toe en begin vorig jaar is het besluit
genomen om een John Deere 732 aan te schaffen.

Loon- en grondverzetbedrijf Blom-Hofmeijer heeft vestigingen in
Voorst en Loenen. Naast de John Deere 724 heeft het bedrijf een
getrokken veldspuit van Douven en Vicon. De John Deere bespuit
jaarlijks zo’n 1.200 hectare en wordt voor het derde seizoen ingezet.

Arno van Merriënboer: “Mooi om te zien en simpel in gebruik.”
“Om kosten te sparen hebben we de machine samen
met mijn broer gekocht, die ook aardappelen teelt. De
vorige spuit was goed, maar er was een grotere machine
nodig om de capaciteit te verhogen. We hebben voor
John Deere gekozen omdat dit een mooie machine is
die goed uit de testrapporten komt. Daarnaast hebben
we een goede relatie met de vertegenwoordiger en
heeft de machine een redelijke prijs. De machine heeft een simpele bediening,
alles wijst zichzelf. Door de geveerde as heeft hij een goed weggedrag. De
boomkeuze (27/18 meter) brengt een ongelijke sectieverdeling met zich
mee, maar de spuit blijft hierdoor een meter korter. Het grootste nadeel
aan de machine is dat de automatische spoorvorming niet optimaal werkt,
de machine stuurt te vroeg. Probleem is nog de ophanging van de geveerde
as aan het chassis, hier zit speling op. Dit valt echter onder de garantie en
de importeur gaat dit probleem verhelpen. Het is moeilijk een oordeel te
geven, want het is mijn eerste getrokken spuit. Maar hij is compact en
simpel in gebruik.”
Rapportcijfer: 8

Tom van der Made: “Hoge prijs, maar de machine spreekt me aan.”
“Omdat het spuiten tussen de andere werkzaamheden
door moet gebeuren, wil ik een betrouwbare machine.
Daarnaast wil ik een makkelijke spuit zonder al te veel
extra’s en leidingwerk. De spuit van John Deere heeft
een hoge prijs, maar de techniek spreekt me aan. Door
de ringleiding kun je sneller beginnen met spuiten en
de machine schoonmaken wanneer er nog middel in de
tank zit. Een restant kun je bewaren. Het reinigen gaat lekker snel. Een vulinrichting vind ik niet nodig, dit geeft alleen maar extra leidingwerk en
middel boven in de tank gooien gaat net zo eenvoudig. Op de weg volgt
de spuit de trekker goed door de geveerde as. Ook de bomen zijn geveerd
waardoor ze goed blijven hangen. De snelheidsmeter is mooi weggewerkt,
hierdoor kan hij niet vol raken met modder. De computer werkt simpel: het
is een kwestie van doppenkeuze en aantal liters per hectare instellen. Ik heb
een schuimmarkeur. Dit geeft minder overlap bij geerpunten waardoor ik
middel bespaar.”
Rapportcijfer: 8

Herbert Hofmeijer: “Steviger en een betere balans.”
“We hebben voor een John Deere gekozen omdat dit merk bij ons bekend
is. De vorige machine was een van de eerste machines die in de kleuren van
John Deere geleverd werd. De bediening komt overeen, dat is voor ons
belangrijk omdat verschillende chauffeurs er mee moeten kunnen werken
zonder uitgebreide uitleg nodig te hebben. De John Deere is een stevige
machine die eenvoudig in gebruik is en een goede dosering heeft. Een
pluspunt is de goede balans. De hydraulische schuinstelling komt op sommige percelen goed van pas. Door de ringleiding is het middel al na een
meter of drie gereden te hebben bij de dop. Een nadeel van de machine
is dat hij topzwaar is, al valt het mee in vergelijking met andere merken.
Hij staat op een spoorbreedte van 1,50 meter. Vorig jaar is de machine
gekanteld bij het oprijden van een perceel. Verder bevalt de machine
goed. Een getrokken machine is wel minder wendbaar, maar de volgende
wordt zeker weer een John Deere.”
Rapportcijfer: 8

er een spoelwatertank van 400 liter. Deze
is rechtsvoor op de machine geplaatst. Het
water uit deze tank is ook te gebruiken om
de hoofdtank bij te vullen.

Boom
Er is een ruime keuze aan spuitboombreedtes,
variërend van 18 tot 28 meter en verdeeld in
twee of drie inklapbare delen. Bij een bredere
boom is het aan te raden om een driedelige
uitvoering te kiezen. De machine wordt hierdoor wel wat breder, maar bij een boomlengte van 28 meter scheelt dit bijna twee meter
in de lengte. Aan het einde van de boom
bevindt zich een obstakelbeveiliging, waardoor de boom in drie richtingen weg kan

Beide machines hebben een werkbreedte van 27 meter. Door een andere boomindeling heeft de linker
spuit een gelijke verdeling in secties, maar steekt wel ver naar achteren uit. De rechter machine heeft een
ongelijke sectie-indeling, maar is bijna een meter korter.
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klappen in het geval er iets geraakt wordt.
Een speciale parallellogramconstructie moet
ervoor zorgen dat bij elke boomhoogte
(50 tot 130 cm hoogte) de gewichtsverdeling
optimaal blijft doordat de boom dicht bij de
wielen blijft. De boom hangt in een pendel
systeem en schokdempers gaan slinger
bewegingen tegen. Ook kun je de boom
hydraulisch schuin stellen. Met het optionele
ringleidingsysteem is het mogelijk om sneller te starten aan het begin van een perceel
en kun je de machine sneller en eenvoudiger
reinigen.

Bediening
Linksvoor op de machine bevindt zich de

De vulslang is eenvoudig met een snelkoppeling
aan te koppelen.

centrale bedieningsplaats. Met behulp van
twee draaikranen kun je alle belangrijke
handelingen, waaronder het vullen van de
hoofdtank, het spoelen van de machine en
het in- en uitschakelen van het roersysteem,
uitvoeren. De gebruikers zijn hier goed over
te spreken. Het functioneert zo simpel dat ze
geen uitleg hoeven over de werking ervan.
Naast de twee kranen zit een opslagbox voor
het bewaren van handschoenen en ander
materiaal. Onder deze box is de vul-spoel
inrichting geplaatst. Hiermee kun je middelen
gemakkelijk vanaf de grond invoeren en
fusten reinigen. Een injecteur verdund de
chemicaliën en brengt ze vervolgens in de

Met de vul-spoelinrichting zijn middelen
gemakkelijk vanaf de grond in te voeren.

hoofdtank. Indien er geen vul-spoelinrichting
aanwezig is, gaat het inbrengen van middelen
en reinigen van fusten via het mangat bovenop de machine.
De tank is te vullen met de zelfaanzuigende
zuigermembraanpomp die een capaciteit van
280 l/min heeft. Met een vulinjecteur kan de
capaciteit tot bijna 400 l/min verhoogd worden. Ook is er een vulaansluiting voor een
externe pomp en een optionele leegpompaansluiting waarmee je restanten van oplossingen (bijvoorbeeld vloeibare kunstmest)
terug kunt pompen. Deze aansluitingen
bevinden zich onder de bedieningskranen.
Met de bedieningskast is de druk te regelen
en kun je de sectiekranen en de hoofdkraan
bedienen. Verder zit op deze kast een scherm
waarop je de belangrijkste gegevens, zoals
rijsnelheid, spuitdruk en dosering, kunt uitlezen. Ook de bediening van de helling
correctie en de kantdoppen gebeurt via deze
kast. Voor het bedienen van andere hydraulische functies moet je een tweede bedieningskast nemen. Deze is eigenlijk onmisbaar (en
standaard bij automatische spoorvolging)
omdat hiermee onder andere boomhoogte
en het in- en uitklappen van de boom
bediend wordt. De twee kasten zijn weliswaar
aan elkaar gemonteerd, maar alle functies in
één kast zou een netter geheel opleveren.

Isobus
Nieuw is de 700i. Het gaat hierbij om dezelfde spuit, maar dan met isobus-ondersteuning.
Hierdoor is geen aparte bedieningskast meer
nodig, maar kun je gebruik maken van één
trekkerterminal die ook voor andere machines
te gebruiken is. Als optie is er het SprayPropakket. Hierbij worden met behulp van gps
de sectiekranen automatisch aan- en uit
geschakeld, waardoor er een kleinere kans
is op overlap of gemiste stukken.

John Deere 700
John Deere richt zich met de 700-serie op het middensegment van de markt. Door de simpele maar
degelijke constructie en de gemakkelijke bediening
sluit de machine goed aan bij de gebruikers in het
beoogde marktsegment. De gebruikers waarderen
de machine om zijn eenvoud in gebruik en het
goede weggedrag.

Voor en tegen
+
+

Eenvoudig in gebruik
Goed weggedrag

–

Hoog zwaartepunt
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