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Kuhn Venta LC302

Bij de foto’s 1 – 4
[1]	De verdeelkop en slangen zijn buiten de tank
geplaatst waardoor de tank goed toegankelijk
is en eenvoudig te reinigen en legen.

Secuur in zaaien en afdraaiproef
De vraag naar pneumatische zaaimachines is stijgende, onder andere vanwege de goede zaaikwaliteit. In 1999
presenteerde Kuhn de Venta LC pneumatische zaaimachine op de Sima in Parijs. Tijd voor een aantal gebruikerservaringen van de driemeterversie.

R

eesink Technische Handel uit
Zutphen is sinds 1954 importeur
van het Franse merk Kuhn. Het
assortiment van Kuhn is groot en bestaat
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[2]	Het deksel van de voorraadbak wordt bij het
openen geheel naar voren geklapt.

komst en afzetmarkt voor deze machines,
mede dankzij de stijgende vraag naar land
bouwgewassen en de toenemende vraag
naar pneumatische zaaimachines.

Uitvoeringen
uit onder andere ploegen, eggen, frezen,
hakselaars, maaiers, schudders, harken,
voermengwagens en verscheidene typen
zaaimachines. Het zaaimachineprogramma

van Venta bestaat uit Venta EC, Venta LC,
Venta NC, Venta BTF en Venta TF 702.
Verkochte aantallen geeft de importeur
niet vrij, maar ze verwachten een goede toe

De serie LC (Licht en Compact) is gericht op
de behoeften van het middelgrote tot grote
akkerbouwbedrijf en loonwerkers. De LC302
is de kleinste van de serie. Deze zaait 3 meter
breed. Ook is er een versie van 3,5 meter,

[3]	De doseerunit van de Venta is geschikt voor
zowel fijn als grof zaad en kan fijne producten
van 1,5 kg/ha tot grove zaden van 430 kg/ha
doseren zonder doseerrollen te verwisselen.
[4]	De schaarkouters zijn in drie rijen geplaatst
voor voldoende doorlaat.

Kuhn Venta LC 302
Inhoud voorraadbak
1.200 l
Aantal rijen / afstand	20 / 15 of 24 / 12,5 of
30 / 10
Ventilatoraandrijving	V-snaaraandrijving
via doorgaande aandrijfas (1.000 min-1)
of trekkerhydrauliek
met load sensing)
Gewicht bij rijenafstand 	met zaaieg 690 kg
bij 12,5 cm
Gewicht van de markeurs
105 kg
aan de machine gemonteerd
Vulhoogte
1,95 m
Prijs vanaf
11.840 euro, excl. btw
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rapport
De ervaringen van gebruikers

Richard van der Tol
Bunnik
Erik Hermans
Alphen

Gerrit van de Westeringh
Zennewijnen

4,0 meter en 4,5 meter breed. Alle hebben
een voorraadbak van 1.200 liter en zijn daar
door geschikt voor aanbouw aan middel
zware trekkers. Het deksel van de voorraadbak
wordt bij het openen geheel naar voren
geklapt. In combinatie met een vulopening
van 2 bij 1 meter kan de voorraadbak
probleemloos gevuld worden. Volgens de
fabrikant kan er geen stof of water in de
voorraadbak komen door het deksel met een
afdichting. Bovendien is het robuuster dan
een afdekzeil. Ook de reiniging is eenvoudig,

Standaard is centrale schaardrukverstelling via
een spindel. Optioneel is een hydraulische
bediening vanuit de trekker.
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Gerrit van de Westeringh heeft een akkerbouwbedrijf in Zennewijnen.
Op 91 hectare teelt hij consumptieaardappelen, wintertarwe en suikerbieten. De grondsoort is rivierklei met een afslibbaarheid tussen 25 en
65 procent. In 2006 schafte hij een Kuhn Venta LC302 aan.

Richard van der Tol heeft een loonbedrijf met acht medewerkers in
Bunnik. In november 2007 kocht hij een Kuhn Venta LC pneumatische
zaaimachine. Hiermee zaait hij jaarlijks op allerlei verschillende grondsoorten tarwe, graszaad, gerst, koren en soms erwten en luzerne.

Erik Hermans heeft een loonbedrijf in Alphen. In september 2007
kocht hij de 3 meter brede Kuhn Venta LC302. Sinds september heeft
hij er 55 hectare wintertarwe en wintergerst mee gezaaid. Verder gaat
hij de machine gebruiken voor graszaad en granen.

Gerrit van de Westeringh: “Je kunt er alles mee zaaien.”
“Voor de aanschaf hebben we ook nog gekeken naar
de merken Lemken en Gaspardo. Ik wou een pneumaat in verband met de goede verdeling en je kunt
er alle gewassen mee zaaien. Bovendien kun je de
machine helemaal leeg zaaien. De keuze is op de
Kuhn Venta gevallen, omdat die er solide uitzag en
een laag eigen gewicht heeft. Een laag eigen gewicht
is ook de reden waarom ik gekozen heb voor een
Lemken rotorkopeg die ik rond dezelfde tijd nieuw heb gekocht. De bediening van de boordcomputer is simpel en het af- en aankoppelen gaat snel.
Het afgelopen jaar heb ik moeite gehad om de kouters in de grond te krijgen, omdat die extreem hard en stug was. Afstelling van de kouterdruk is
lastig in mijn situatie in verband met de wisselende grondsoort per perceel.
De machine voldoet echter aan mijn verwachtingen. Het is een degelijke
machine voor een acceptabele prijs. In de toekomst zou ik de zaaibak voorop maken voor een betere gewichtsverdeling, maar deze is nog lang niet
aan vervanging toe.”
Rapportcijfer: 8

Richard van der Tol: “Duur in aanschaf.”
“Ik had al ervaringen met pneumatische zaaimachines,
dus de opvolger van mijn oude Accord moest ook een
pneumaat zijn. Toen ik aan het kijken was voor een
nieuwe zaaimachine was deze Venta direct leverbaar.
Dat vond ik een groot voordeel ten opzichte van
andere merken, want ik had de machine meteen
nodig. Daarnaast speelt ook mee dat Kuhn gewoon
een goed merk is. Nadeel is de hoge prijs, ik vond de
machine duur in aanschaf. Maar de machine is degelijk en voldoet zeker
aan mijn verwachtingen.” Medewerker Jeroen de Kruyf werkt veel met de
zaaimachine. “Voordelen vind ik dat de machine gemakkelijk af te draaien
is. Ook de boordcomputer is gebruiksvriendelijk. Handig is het systeem om
met rijpaden te werken. Grote reparaties hebben we niet gehad. Nadeel is
dat de zaaimachine weleens blijft doorlopen als je de machine uitschakelt
en optilt. Ik weet niet waar dat aan ligt. Onhandig is dat je aparte voetjes op
de kouters moet zetten voor het zaaien van graszaad.”
Rapportcijfer: 7,5

Erik Hermans: “Zeer secure machine.”
“Mijn vorige zaaimachine was een zeventien jaar oude pneumatische Lely.
Ik heb niet echt getwijfeld over het merk en het type zaaimachine. De ervaringen van collega’s in de buurt met dit merk waren goed en de dealer zit in
de buurt. Kuhn is gewoon goed materiaal. Hoewel de aanschafprijs aan de
hoge kant is, denk ik dat die zich terugverdient als je kijkt naar de kwaliteit
en de levensduur. Over het gebruiksgemak en de zaaikwaliteit ben ik heel
tevreden. Hij is heel secuur, zowel in zaaien als bij de afdraaiproef.
Minpuntje is het gewicht van de combinatie, ik heb er nu standaard een
zwaardere trekker voor staan. Een ander nadeel is dat er niet standaard
verlichting op zit. Achteraf een originele verlichting erop laten bouwen kost
tegen de 400 euro. Daarom heb ik er zelf verlichting op gemaakt. Eigenlijk
vind ik dat dit er standaard op moet zitten. De machine voldoet aan mijn
verwachtingen, ik hoop hier vijftien jaar mee te kunnen zaaien.”
Rapportcijfer: 8

want een zeef en een sensor voor de bakvulling
zijn de enige onderdelen binnenin de bak.
De Venta LC kan uitgevoerd worden met
hydraulische schaardrukverstelling, hydrau
lische kouterbalkheffing en afsteuning op
de pakkerwals. Met de hydraulische schaar
drukverstelling is het mogelijk om de druk
vanuit de trekkercabine te verstellen.
Voor de aandrijving van de ventilator kun
je kiezen voor de standaardaandrijving met
een V-snaar of hydraulische aandrijving.

boordcomputer Hector 3000.

Het doseersysteem
De doseereenheid met het schuifradprincipe
en de centrale verdeling zorgt voor het aan
houden van de juiste zaaiafstand en verde
ling. Het schuifrad draait langzaam rond en
wordt niet beïnvloed door stoten, zwenkin
gen of hellingen en garandeert een exacte
dosering. Volgens Kuhn blijft de Venta LC
ook met werkbreedtes groter dan 3 meter
exact zaaien. Om verliezen tot een minimum
te beperken kan de roeras op elk moment
uitgeschakeld worden. Op deze manier

Gerrit van de Westeringh heeft een Lemken
rotorkopeg op de Venta LC302. In de toekomst
wil hij de zaaibak voorop maken voor een
betere gewichtsverdeling.

worden de zaadkorrels niet beschadigd of
gebroken. De zaaimachine is breed inzetbaar
wat betreft zaaihoeveelheden: van 1,5 tot
430 kg per hectare.

Kouters
De zaaimachine kan naar keuze voorzien
worden van schaarkouters of schijfkouters.
Schaarkouters worden in drie rijen geplaatst.
Voordeel van schaarkouters is de eenvoud en
efficiëntie, wat resulteert in geringe onder
houdskosten, een constante zaaidiepte en
een eenvoudige zaaidiepteregeling. Met een
schaarafstand van 33 cm en een grotere
afstand tussen de schaarpunt en zaaipijp
is het verstoppingsgevaar door oogstresten
gering. Voor het zaaien van graszaad wordt
een rijafstand van 10 cm (30 rijen op 3 meter)
echter vaak te breed gevonden door gebrui
kers. Dit heeft Reesink opgelost door een rvs
breedzaaikouter te ontwikkelen waarmee
volvelds gezaaid kan worden. Bij onverwacht
achteruit rijden, sluiten kleppen automatisch
de scharen. Wanneer er toch een schaar
opening verstopt zou raken, dan wordt het
zaaizaad door een opening in de schaar naar
buiten geblazen. Bij het zaaien in lichte
grondsoorten zorgen dieptegeleidingssloffen
voor een constante zaaidiepte. Bij grote hoe
veelheden gewasresten aan de oppervlakte
wordt het verzamelen voor de schaar voor

komen en dit vergemakkelijk het passeren
van de resten.

Schijfkouters
Omdat de trend naar minder grondbewer
king gaat waarbij meer oogstresten in de
bovengrond zitten, is het ook mogelijk om
de machine met schijfkouters uit te rusten.
Deze vragen weinig extra vermogen en
bodemoneffenheden zijn geen probleem.
Ze snijden gemakkelijk door achtergebleven
gewasresten, volgens de fabrikant. Het zaai
en in een aanwezig gewas of een tussen
gewas behoort tot de mogelijkheden.

Zaaikouterbalk
Optioneel is een door de achterrol geleide
zaaikouterbalk leverbaar, die steunt op de
draagarm van de rol. Hierdoor wordt de
stand van de zaaikouterbalk niet beïnvloed
door de positie van de rotorkopeg en krijg je
een gelijkmatige zaaidiepte. Ook schokken
van de rotorkopeg, in het bijzonder bij hogere
rijsnelheden en op steenachtige gronden,
worden niet overgedragen.

Boordcomputer
De rijsnelheid, het ventilatortoerental en de
bewerkte oppervlakte kun je aflezen op de
boordcomputer Hector 3000. Verder geeft de
boordcomputer waarschuwingen af als het

ventilatortoerental te laag wordt, als de
doseerorganen stilstaan of als er te weinig
voorraad in de bak zit. Optioneel is ook
de MDC zaaizaadhoeveelheidsverstelling
leverbaar, waarmee het mogelijk is om de
hoeveelheid tijdens het zaaien vanuit de
cabine te veranderen.

Kuhn Venta LC302
De pneumatische zaaimachine Venta LC302 wordt
positief beoordeeld door gebruikers. Met name de
zaaikwaliteit en de degelijkheid zijn grote pluspunten.
Verder is hij netjes afgewerkt en is de gebruiksvriendelijkheid goed. Het gewicht is relatief laag en
de machine is snel aan te koppelen aan een rotorkopeg. In geval van afwisselende grondsoorten zou
het verstandig kunnen zijn om voor de optionele
hydraulische kouterdrukinstelling te kiezen.

Voor en tegen
+
+
+
+

Doseernauwkeurigheid
Zaaikwaliteit
Gewicht
Gebruiksvriendelijkheid

–

Afstelling kouterdruk op machine

LandbouwMechanisatie maart 2008

47

