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Trekkertechniek

Aftakas van International Harvester

Trekkers die de wereld veranderden
Wie nu de trekker aanschouwt, kan zich moeilijk voorstellen dat het begonnen is met stoomtrekkers. Toen in begin
20-ste eeuw de verbrandingsmotor zijn intrede deed, veranderde er veel. Echter altijd in kleine stapjes en het duurde
dan ook jaren tot de trekker ontstaat die we nu kennen. Maar welke 25 trekkers veranderden de wereld eigenlijk?
Tekst: Jannes Hoenderken – Foto’s: National Museum Historische Landbouwtechniek, Jannes Hoenderken

e trekker, onmiskenbaar het meest
gebruikte basiswerktuig in de landbouw. Vanaf 1900 zijn de mogelijkheden van de trekker regelmatig toegenomen.
Daarbij is vaak sprake van een wisselwerking
tussen de fabrikanten van trekkers en die van

D

machines en werktuigen. De veranderingen
brengen vaak een schokgolf teweeg. Niet
altijd, want sommige innovaties worden wel
gepresenteerd maar blijven vooralsnog geparkeerd aan de zijlijn vanwege gebrek aan interesse. Pas veel later keren deze innovaties,

De locomobiel

In 1917 komt Henri Ford met de Fordson F trekker op
de markt. Zijn alle bestaande trekkers tot dat tijdstip
opgebouwd uit een draagframe, waarop de motor is geplaatst, deze
trekker heeft geen aparte draagraam. Motor, transmissie en eindaandrijving zijn zo zwaar uitgevoerd dat de delen tegen elkaar kunnen
worden geschroefd en daarmee een geïntegreerde constructie
vormen. Door de betrekkelijk kleine banden is de vrije ruimte onder
de trekker beperkt. De zelfdragende constructie krijgt bij alle andere
fabrikanten navolging. In de jaren negentig gaan verschillende fabrikanten (John Deere, Fendt) weer terug naar het aparte draagraam om
motortrillingen te elimineren.

Hart-Parr met onafhankelijk aftakas
Charles Hart en Charles Parr,
constructeurs van de Hart-Parr
trekker, bedenken in 1931 al een
constructie waarmee de aftakas
onafhankelijk van de rijkoppeling kan worden ingeschakeld.
Sterker nog, bij de mechanische
constructie is het mogelijk om de
trekker stil te zetten en de aftakas
door te laten draaien, maar ook
om – op de kopakker – de aftakas
uit te schakelen en de bocht op
de kopakker te voltooien met een
niet-aangedreven werktuig. Weer
recht voor het gewas werd de koppeling weer ingeschakeld. Met
deze techniek zijn de ontwerpers
hun tijd ver vooruit. In 1947

Waterloo Boy: de eerste ‘echte’ trekker
1916
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Trekkerfabrikant Heinrich Lanz maakt voor zijn trekkers gebruik van
tweetakt middeldrukdiesels. Door de lagere compressie vindt bij deze
motoren geen zelfontbranding van de ingespoten brandstof plaats.
Dat gebeurt wel als de gloeikop goed heet is gestookt. In het totale
programma van de trekkerfabrikant uit Mannheim neemt het type
Bulldog HP een heel aparte plaats in. Deze ogenschijnlijk eenvoudige
trekker met een motor van 9 pk heeft geen transmissie. Om de andere
kant op te rijden moest je de tweetakt semi-diesel bijna stilzetten en
hem vervolgens weer met extra brandstofinspuiting op gang brengen,
in de hoop dat de motor dan in de andere richting draaide. Echt innovatief is dat deze trekker knikbesturing en vierwielaandrijving had.
Pas veel later komen andere ontwerpers erachter wat de waarde van
deze originele en innoverende ideeën van Heinrich Lanz is. Vooral vierwielaandrijving krijgt 50 jaar later een enorme vlucht. De toepassing
van knikbesturing blijft beperkt tot heel grote trekkers en enkele
merken tuinbouwtrekkers.

1917

1900

vaak met een schamelstuur en
kettingoverbrengingen, zoals de
Froelich trekker uit 1892. In 1916
bouwde John Froelich de Waterloo Boy, een motorvoertuig met
liggende cilinder, dat al meer op
een trekker lijkt maar toch nog
steeds met een schamelbesturing
is uitgerust. In 1918 koopt John

Deere de Waterloo
Gasoline Engine
Company en neemt de
productiefabriek in
Waterloo over. Dan
komt de productie
onder de merknaam
John Deere goed op
gang.

1850

1900

1910

1916

Paardentractie, ook voor maaidorser

Stoomtrekker

Hogedrukdieselmotor van Rudolph Diesel

John Froelich bouwt de Waterloo Boy Fordson F met zelfdragende constructie
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1917

1924

1921

soms in gewijzigde vorm, terug. Opvallend is
ook dat de innovatieve ideeën vaak afkomstig
zijn van kleinere fabrikanten. Aan de hand
van 25 innovaties hebben we in grote lijnen
de ontwikkelingen van de trekker op een rij
zetten.

De Fordson F

De stoomtrekker, een zware kolos met een schamelstuur en zeer moeilijk te manoeuvreren. Op gronden met geringe draagkracht maakten
deze trekkers vaak diepe sporen, soms eenzijdig. Om toch vooruit
de komen hadden de meeste stoomtrekkers een pen waarmee het
differentieel in de
achteras op
een simpele,
handmatige
manier kon
worden
geblokkeerd.
Het differentieelslot in de aangedreven assen van trekkers
heeft een totale metamorfose ondergaan,
zowel in uitvoering
als bediening, maar
het principe is afkomstig uit het stoomtijdperk.

Vond Napoleon zijn einde in
Waterloo, de eerste echte
trekker zag het levenslicht bijna 100 jaar later
ook in Waterloo, maar
dan in Amerika. Tot die tijd
was de mechanische krachtbron
opgebouwd uit een frame met
daarop een stationaire motor en

Een markante stap in de trekkertechniek is de introductie van de
aftakas in 1921. Trekkerfabrikant International Harvester slaagt erin
met enkele extra tandwielen en een extra as door het transmissiehuis,
een asstomp met zes spiebanen achter het differentieelhuis te maken.
Onooglijk klein, want aan de buitenkant van de trekker zie je slechts
een geprofileerde as van 10-12 cm lengte. Met een tussenas die op de
asstomp van de trekker wordt geschoven, worden
mobiele machines zoals de maaimachine en
graanmaaier/zelfbinder aangedreven. De
schakeling van deze eerste vorm van de
aftakas is eenvoudig en zeer direct. Tegelijk
met de voorwaartse beweging gaat ook de
aftakas draaien. Bij de aanzet in zware
graangewassen geeft dat nogal eens
problemen. Om die te overmeesteren
wordt vaak een aanloopje genomen.

Lanz Bulldog HP: gloeikop, vierwielaandrijving en knikstuur

1921
Aftakas van

International Harvester

wordt de onafhankelijk inschakelbare aftakas herontdekt door de
Amerikaanse fabrikant Cockshutt. Vooralsnog wordt de
platenkoppeling voor het in- en
uitschakelen bediend met een
handel. Pas in de jaren tachtig
komen er drukknoppen op het
bedieningspaneel
waarmee de koppelingen
elektrohydraulisch
worden
geëffectueerd.

1931

1924

1933

1936

1947

Lanz Bulldog HP: 4WD en knikstuur

Luchtband van Firestone en Dunlop

David Brown-Ferguson met gewichtsoverdracht en trekweerstand

MAN-trekkers met 4WD
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MAN vierwielaandrijving

Van ijzer naar Firestone luchtbanden
Bij de ontwikkeling van luchtbanden voor
auto’s slaagt de Ier John Dunlop er in 1888 als
eerste in zo’n band te maken. In de Verenigde
Staten gaat B.F. Goodrich kort daarna ook
over tot produceren van luchtbanden.
Landbouwtrekkers blijven vooralsnog met
beperkte snelheid rijden op ijzeren of massieve
cushionbanden. Het is bandenfabrikant
Firestone, die begin jaren dertig uit een
vliegtuigband een bruikbare landbouwband
maakt. In 1933 demonstreert trekkerfabrikant Allis Chalmers in Milwaukee het type
U-trekker op Firestone luchtbanden, waarmee

in het veld wordt geploegd en op de weg een
snelheid van 24 km/h haalbaar is. De constructeurs stelen de show door met
een opgevoerde trekker op een
circuit met 64 mijlen per
uur (ca. 102 km/h) rond te
rijden. De doorbraak van
luchtbanden in de landbouw is ook bevorderd
door wetenschappers. Zij
berekenden namelijk dat
de meerprijs van luchtbanden
al na 500 uren was terugverdiend.

Ferguson met doordraaiende aftakas

Het motorvermogen neemt na 1945 gestaag toe. Hebben we net de
gouden greep van Harry Ferguson geïncasseerd met een gigantische
verlaging van het gewicht per eenheid van vermogen, nu moet er weer
meer gewicht omgezet worden in trekkracht. Tot aan 1950 hebben de
meeste trekkers enkel een vooras om de trekker te sturen. Alleen MAN
levert zijn trekkers in die tijd al met vierwielaandrijving, met een vaste
rotatieverhouding tussen voor- en achteras. MAN levert die uitvoering
om ook het gewicht op de vooras voor trekkracht te benutten. De
krachtoverbrenging gaat met een zware, veelal langzaam draaiende
as, die de achteras verbindt met het differentieel in de vooras. Daarbij
wordt de vooras uitgerust met grotere profielbanden. Het trekeffect is
boven verwachting, want ook het extra gewicht van de vooras werkt
mee. De constructie beperkt wel de vrije ruimte.

1933

Ferguson lanceert driepuntshef… van slepen tot dragen

Ontwikkelen van trekkracht is
het zo gunstig mogelijk overbrengen van het gewicht van de trekker. Een hoge aanspanning levert
een positieve bijdrage. Het werktuig trekt de aangedreven achterbanden immers naar de grond.
Het bezwaar van zo’n hoge aanspanning is de grotere kans op
achterover slaan. Begin jaren dertig vraagt Harry Ferguson zich af,
hoe je het gewicht van het getrokken werktuig effectief kunt
benutten zonder dat gevaar.
Zijn vinding van de driepuntshefinrichting met gewichtsoverdracht en trekweerstandsregeling
is zonder enige twijfel een van de
grootste innovaties in de ontwikkeling van trekkers. Harry Ferguson heeft op zijn uitvinding
dan ook patent aangevraagd en
gekregen. Het principe van het

1948

Ferguson systeem is gebaseerd op
een onrustig werkende tweeschaarploeg. Door scharen te
monteren waarvan de punt onder
het zoolijzer steekt, wil de ploeg
op de kop staan om dieper te
gaan werken. Daarbij wil de ploeg
voorover kantelen, maar dat
wordt verhinderd door de starre
driepuntsconstructie. Niet helemaal, want voor het scharnier in
de aankoppeling van de topstang
zit een drukveer en die laat enige
beweging toe en dus gaat de
ploeg dieper werken. Dit duurt
echter niet lang, want binnen in
de samengedrukte veer zit een
staafje dat via een stangenstelsel
de hefcilinder activeert en de
ploeg heft tot de oorspronkelijke
werkdiepte. Op dat moment
hangt de ploeg dus in de driepunt en rust het gewicht van de

1948

ploeg met grond op de achterwielen en levert zo extra gewicht –
en dus trekkracht – op de achterwielen. De starre constructie
zorgt er tevens voor dat de ploeg
als steigerbegrenzer gaat fungeren. Na veel experimenteren
bouwt Harry Ferguson in 1933 de
eerste trekker met dit principe,
de Black Tractor. Hij gebruikte
daarvoor onderdelen van o.a.
tandwielfabrikant David Brown.
Dat contact leidt in 1936 tot de
serieproductie van de David
Brown Ferguson trekker. In 1939
scheiden hun wegen. Harry
Ferguson neemt zijn patent mee
en gaat verder met Henry Ford,
maar ook die relatie loopt stuk in
1946. Samen met de Standaard
Motor Company gaat hij in
Engeland trekkers onder eigen
naam produceren.
Zijn innovatieve en gepatenteerde
vinding blijft van hoog niveau:
het is vanaf dat tijdstip mogelijk
om veel lichtere trekkers te bou-

1947

1949
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1952

1955

Ferguson onder belasting H/L schakelen Radiografische bestuurde Ford

De ‘aanlooptruc’ bij
de aftakasaandrijving
wordt overbodig
wanneer Ferguson
op de 35 de doordraaiende aftakas
met het tweetraps voetpedaal introduceert. Tijdens het omhoog laten
komen van het koppelingspedaal komen eerst de koppelingsplaten
van de aftakasaandrijving tegen elkaar en bij verder omhoog laten
komen, komt de rijkoppeling pas tot stand. Allis Chalmers kiest voor
een constructie met twee stel koppelingsplaten, de hoofdkoppeling
tussen motor en transmissie en in steekas uit het differentieel de tweede. Bij inschakeling van de hoofdkoppeling gaan transmissie, differentieel en aftakas draaien. Bij inschakeling van de tweede koppeling
wordt ook de rijaandrijving effectief.

Tweetoerige aftakas van David Brown
Van begin af hebben trekkers een riemschijf
voor de aandrijving van stationaire werktuigen. Bij de Amerikanen zit de riemschijf veelal
naast het vliegwiel en bij de Europeanen vaak
bij het differentieel in de achteras. De Europeanen gebruiken vaak een samengestelde

constructie van de riemschijf en de aftakas.
In de beginjaren vijftig komt David Brown
al met een tweetoerige aandrijfeenheid voor
zowel aftakas als riemschijf op de Cropmaster.
Waarom zou je bij licht aandrijfwerk via de
riemschijf de motor op hoog toerental laten
draaien? Een begin van brandstofbesparing. Pas veel later,
in de jaren zeventig,
komt de tweetoerige
aftakas echt in de
belangstelling.
De belangrijkste
reden is het vermogen dat te groot
wordt voor de standaard aftakas. Met een
toerental van 1.000 omw./min
is dat geen probleem. Dat deze
sneldraaiende aftakas ook als
Eco-aftakas kan worden
gebruikt, laat zich raden. De
trekkerfabrikanten ontwerpen
later ook Eco-schakelingen
waarbij de aftakas zijn standaard toerental draait bij
70 procent van het nominaal
motortoerental. Dat geeft
extra mogelijkheden.

1948

1936

Ferguson, doordraaiende aftakas en differentieel Tweetoerige aftakas van David Brown Allgaier vloeistofkoppeling op AP 17
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wen die toch veel trekkerkracht
kunnen ontwikkelen. Echter,
door de komst van ploegen met
meer scharen gaat de ploeg niet
meer voorover en krijgt de topstang onvoldoende signaal. Er
moet een andere oplossing
komen waarbij de trekstangen
een rol moeten spelen. De eerste
oplossing is een zuiver mechanisch signaal. Tussen beide bevestigingspunten van de trekstangen
wordt een staaf geplaatst die gaat
buigen als grote krachten op de
koppelpunten worden uitgeoefend. Deze buiging wordt weer
omgezet in een hefsignaal. In
1983 krijgt dit systeem concurrentie van de elektronische koppelpen, een uitvinding van Bosch.
In de koppelpennen zitten elektrische spoeltjes die kleine
verbuigen meten en via kleine
stroompjes de procescomputer
aansturen. Dit elektronische systeem verdringt in vrij korte tijd
de torsiestaaf van Ferguson.

1948

De vloeistofkoppeling
op de Allgaier AP 17

1949

Omdat zuigermotoren in principe
onregelmatig lopen, treden er
torsiekrachten op in de ingaande as van
de transmissie. Om deze te dempen ontwikkelt Porsche, constructeur bij Allgaier, een
vloeistofkoppeling, die hij tussen motor en
versnellingsbak plaatst. In het huis van zo’n
vloeistofkoppeling zitten twee schoepenwielen. Het aangedreven wiel slingert de aanwezige olie in een film naar de buitenkant en
brengt zo het niet aangedreven wiel op gang,
mits de weerstand niet te groot is. Tijdens
presentaties in die tijd wordt de ingeschakelde
trekker tegen een muur geplaatst. De motor
blijft draaien en de vloeistofkoppeling neemt
alle vermogen op. Ook hier is weer sprake
van een innovatie, die zijn tijd ver vooruit is.
Pas veel later wordt de vloeistofkoppeling bij
Fendt en International Harvester ingebouwd.

1962

1964

1964

1966

David Brown, volautomatische transmissie

Ford SelectoSpeed: onder belasting schakelen over tien trappen

Eicher hydrostaat

Same centrale voorasaandrijving Valmet geïntegreerde cabine
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De wespentaille op de Farmall Cub

De Torque Amplifier

Integrale cabine van Valmet

De ontwikkelingen in de landbouw gaan na 1945 snel. Voor de verzorging van de gewassen wordt vooral gebruik gemaakt van schoffelapparatuur. Om nauwkeurig te kunnen werken, moet je goed zicht op
de rijen hebben. Bij schoffelmachines achterop zie je dan ook vaak een
extra man, niet erg productief. Amerikaanse trekkerbouwers spelen
hierop in door lichte trekkers te maken met een relatief grote wielbasis en een super slank middenstuk, de wespentaille, om het schoffeltuig tussen de assen te kunnen monteren. Voorbeelden daarvan zijn de
Massey Harris Pony en de Farmall Cub. Ook Duitse trekkerfabrikanten
haken hierop in. Hanomag met de R 12 en Lanz plaatsen, net als
International, daarbij de motor links uit het midden
en het stuur naar rechts, zodat je onbelemmerd
zicht hebt op het schoffeltuig. De grote vrije
ruimte tussen de assen wordt ook vaak
gebruikt voor de aanbouw van maaibalken.

Binnen de transmissietechniek boekt International Harvester als eerste
een grote vooruitgang met de ‘Torque Amplifier’ op
de Farmall Super M-TA. Met een hendel kun je,
zonder het koppelingspedaal te gebruiken, de
snelheid met ongeveer 20 procent verlagen en
daarmee het koppel met 25 procent vergroten.
Terugzetten van de hendel betekent teruggaan
naar de uitgangssituatie. Het effect van de
Torque Amplifier komt vooral tot uiting op
percelen met wisselende grondsoorten. De andere
trekkermerken volgen: Massey Ferguson met Multi Power, John Deere
met HiLo en Ford met Dual Power.

De trekker maakt steeds meer uren. De trekkerjas wordt vervangen
door een cabine, gemaakt door toeleveranciers (Buisard, Sekura,
Labourn, Duncan). De trekkerjas wordt niet meer als comfortabele
verblijfsplaats geaccepteerd. Vooralsnog blijven de meeste trekkerfabrikanten van deze toelevering gebruik maken.
De eerste uitzondering is de Finse fabrikant
Valmet. De constructeurs ontwerpen in
1966 al de 900 met geïntegreerde cabine.
De vorm van de cabine heeft invloed op
de plaats van de bedieningshendels en
omgekeerd. Ongeveer tien jaar later
gaan vrijwel alle trekkerfabrikanten
over tot een geïntegreerde cabine.

1954

Grotere trekkers en toch kort draaien

1966

1950

Bij de vierwielaangedreven trekkers wordt echt kort draaien een
probleem. Bij een spoorbreedte
van 150 cm vormt de breedte van
de motor de grootste beperking.
Enkele motorfabrikanten passen
ter hoogte van het raakpunt de
vorm van het motorblok aan,
maar dat kan lang niet altijd.
John Deere tackelt het probleem
op de 4040 serie door de vorken
op de vooras te kantelen. Door
deze gepatenteerde casterhoek
van 13 graden vouwt de binnenste band zich onder de motor.

Veiligheid en lawaaibestrijding

Same komt met centrale voorasaandrijving
Een van nadelen van de voorasaandrijving
vanuit de achterbrug is de beperking van de
bodemvrijheid en de enorme zware constructie. In 1966 komt er weer een sprankelend
idee uit het Italiaanse Treviglio. De nieuwe

typen van Same, de Italia, hebben het differentieel van de vooras centraal geplaatst. De
aandrijfas naar het differentieel komt direct
uit de voorkant van
de transmissie. Het
toerental is nog hoog
en dat blijft zo, tot aan
de planetaire eindaandrijving in de wielen.
Deze nieuwe
uitvoering
heeft
veel
voordelen.

Door het hoge toerental kan de constructie
veel lichter blijven, er kunnen grotere banden
op de vooras gemonteerd worden, de vrije
ruimte is groter en de stuuruitslag wordt niet
belemmerd door het grote zijdelings
geplaatste differentieelhuis.

1966

1968

1970

1972

1976

1977

1979

Zetor geluidsarme cabine Goodyear banden met drukregelsystemen 80% hoogte/breedte banden Geïntegreerde cabine op Fiat Safer en Ferranti frontaftakas Grammer/Bostrom luchtgeveerde stoel

22]
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1987

Veel andere
fabrikanten volgen, maar zij lopen
wel tegen het patent van 13 graden aan. Bij New Holland komen
de constructeurs in 1994 met een
totaal andere oplossing. Door de
bevestiging van de vooras naar
achteren te plaatsen, kan de vooras tijdens het nemen van een
bocht onder de neus van de trekker wegdraaien. De mate waarin,
is gekoppeld aan de stuuruitslag.
Zo wordt ook ruimte gecreëerd
voor het binnenste wiel.

Bij het op gang brengen van een zware last gaat de trekker draaien om het aanrakingspunt onder de achterbanden, hij heeft de neiging te gaan steigeren. In de jaren
zestig introduceert de Arbeidsinspectie met de valbeugel
de eerste kantelbeveiliging. Deze vorm van veiligheid
wordt in 1975 verplicht op nieuwe trekkers. In diezelfde
tijd wordt duidelijk dat chauffeurs door het overmatige
geluid lawaaidoof worden. Na overleg met het landbouwbedrijfsleven introduceert het Ministerie van
Sociale zaken een subsidieregeling voor goedgekeurde
veiligheidscabines en geeft op de subsidie een toeslag als
de cabine geluidsarm is. Naast gespecialiseerde cabinebouwers gaan de trekkerfabrikanten zelf ook cabines
bouwen. De meest opvallende geïntegreerde cabines zijn
de A-cabine van Fiat, een ontwerp van Pinin Farina
(Ferrari) en de SG2-cabine van John Deere. De grens voor
blijvende lawaaidoofheid, die in 1975 op 90 dB(A) ligt,
wordt wel vrij snel daarna met 10 dB(A) naar beneden
gebracht. En in tien jaar tijd lukt dat ook. Het niveau
gaat nog verder omlaag.

1975

1982

1982

1982

Same motor met aparte brandstofpomp per cilinder

International Harvester met Load Sensing

Pirelli TM 700 band met 70% H/B Bosch elektronische trekpen
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Vooras casterhoek bij John Deere
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Steyr: Economisch omgaan met diesel

Renault introduceert geveerde cabine
Mocht je op historische trekkers zitten op de zogenaamde pan, eind
jaren zestig neemt de belangstelling voor wat meer zitcomfort toe.
De doorbraak komt in de jaren zeventig met de mechanisch geveerde
stoel. In de jaren tachtig volgt de luchtgeveerde stoel, voorzien van
veel persoonlijke instelmogelijkheden. Ook de vering van trekker en
cabine is gigantisch verbeterd. De meeste cabines staan op rubberblokken, om het geluid te verminderen. Renault maakt op het gebied van
comfort in 1987 een grote stap voorwaarts met de
TZ-hydrostable cabine, met torsiestaaf, schokdempers en springveren.

1987

Door oliecrises en het prijsniveau komt doelmatig
verbruik volop in de belangstelling. Bekend is dat
bij deelbelastingen opschakelen en terugnemen
van het toerental tot dezelfde prestatie leidt met
minder verbruik. Steyr introduceert met de Infomat een systeem, dat de combinatie van belasting
en toerental beoordeelt en op een beeldscherm
aangeeft. Wat de chauffeur moet doen: meer of minder brandstof inspuiten of schakelen. Hij kan daarbij kiezen tussen zo laag mogelijk verbruik of optimaal verbruik bij hoogste
dagprestatie. Enkele jaren later komt de tweede versie van de Infomat,
waarbij de gewenste schakelingen automatisch worden uitgevoerd.

1987

JCB trekkers met geveerde assen
In 1993 gaat J.C. Bamford, fabrikant van grondverzetmachines,
trekkers maken. Geen gewone,
maar snellopers met
een brede centraal geplaatste cabine.
Het meest
opvallende

1993

24]

van deze trekker, de Fastrac, is
niet de kleur, maar het frame.
Zowel de vooras als de achteras
zijn geveerd aan het frame bevestigd. De bevestiging van de vooras
vertoont grote overeenkomst met
die van Citroën. De achteras is
hydro-pneumatisch geveerd opgehangen. Achterasvering is echter
niet nieuw. Unimog
heeft het al jaren.
Er is wel een zeer
kenmerkend verschil
in het voordeel van
JCB: de achterste driepuntshefinrichting
zit bij Unimog aan het
draagraam en bij JCB
op de achteras. Je hebt
bij de laatste geen
hinder van framebewegingen.

Elektronisch geregelde brandstofpomp
Als John Deere in 1994 met de
8000 serie op de markt komt valt
allereerst de rechterarmleuning
van de trekkerstoel op: een gecompliceerd iets met een miniem
klein pookje voor het onder belasting schakelen. Onzichtbaar is de
elektronisch aangestuurde brandstofpomp. In een van de procescomputers zit een programma,
waarmee de inspuiting wordt
geregeld, anders dan bij motoren
met een gewone regulateur. In het
computerprogramma wordt de
inspuiting boven een bepaald toerental teruggeschroefd. Het vermogen stijgt minder snel en daalt
zelfs op het eind. In testen komt
dat tot uiting in vermogen bij
nominaal toerental en maximum
vermogen. Het vermogen bij
nominaal toerental is dus terug-

gedrongen. Om weer
op het oude niveau
terug te keren,
monteren de fabrikanten motoren
met grotere
inhoud. Deze ‘elektronische truc’ resulteert dus in het begrip
‘overconstant’ vermogen.

1994

Fendt lanceert de Vario transmissie
Traploos veranderen van rijsnelheid staat zowel bij fabrikanten
als gebruikers al in de jaren zestig
in de belangstelling. Een van de
eerste die daarmee op de markt
komt is Eicher (1964).
In de jaren zeventig brengt
International Harvester verschillende typen op de markt met een
volledig hydrostatische transmissie, opgebouwd uit een hydropomp en een hydromotor. Vooral
bij specifieke werkzaamheden,
waarbij veelvuldig een stapje voorwaarts gemaakt moet worden, is
dat een uitstekend systeem. De
bezwaren zijn echter groter: te
veel verliezen in de overbrenging
en constant rijden bij hoog toerental (extra brandstofverbruik).
Ook Fendt heeft belangstelling
voor traploos. In 1985 komt de
fabriek met de Favorit 818 in een
hybride uitvoering. De transmissie kan normaal via de vloeistofkoppeling worden bekrachtigd,
maar ook met een hydropomp die

voren drukt, neemt
het motortoerental
toe en wordt de
stand van de hydropomp gewijzigd. De
trekker gaat versnellen,
net zo lang als de chauffeur
de hendel duwt. Is de gewenste
snelheid bereikt, dan zoekt de
proceselektronica de meest gunstige belasting op. In zijn maximale stand zou de trekker meer dan
80 km/h kunnen rijden. Fendt
heeft de trekkers begrensd tot 50

1995

km/h om zo gebruik te kunnen
maken van de zuivere mechanische overbrenging bij hoge snelheid.
Hoe vooruitstrevend Fendt op dit
terrein is, blijkt wel uit de ‘wachttijd’ die tussen de lancering van
de Fendt Vario en de tweede cvt
ligt. Als Steyr zijn cvt lanceert
heeft Fendt al een tweede generatie Vario gelanceerd voor de 700
serie en dat met een hydrostatische tak bestaande uit een
hydropomp en een hydromotor.

Valtra introduceert Sigma power

Same lanceert kopakkermanagement

Meer vermogen over een aandrijfas transporteren betekent ofwel
werken met een hoger toerental, zoals bij de centrale aandrijving van
de vooras, of dikkere assen gebruiken. Bij veel werkzaamheden worden
trekkers ingezet voor levering van trekkracht en aandrijfkracht.
De constructeurs van Valtra maken hiervan gebruik
door op de lange interne aandrijfas een torsiemeting uit te voeren. Als deze torsiemeting een
grens overschrijdt, wordt tenminste 25 kW
motorvermogen onttrokken aan de rijaandrijving. De procescomputer stelt de brandstofpomp bij, zodat de motor het volle vermogen
gaat leveren. Bij uitsluitend trekwerk ontstaat
geen torsie in de
aandrijfas en blijft
het motorvermogen
begrensd, om daarmee de eindaandrijving te beschermen
tegen overbelasting.
Wat Valtra in 1997
op de Mega 8750
Sigma power
noemt, heet bij de
meeste merken nu
powerboost.

Bij het ploegen
met een wentelploeg moet je op
de kopakker nogal
wat handelingen
verrichten om
trekker en ploeg
weer goed gesteld
te hebben voor de
volgende voor. In
de jaren negentig
worden steeds
meer van die bewegingen uitgevoerd met
een druk op de knop in plaats van met
een hendel. Op de Same Rubin trekkers
komen deze elektrohydraulische schakelingen samen in een procescomputer. Een
voor een worden de handelingen met een
druk op de knop afgeroepen. Door die volgorde van handelingen in een programma vast
te leggen en aan te sturen met slechts een algemene knop, wordt het werk veel eenvoudiger en, nog veel
belangrijker: je maakt tussentijds geen fouten meer. Same is in 1997
de eerste fabrikant die met dit programma naar buiten komt.
Een gouden greep, want andere fabrikanten volgen heel snel.•

1997

1987

1987

1992

1992

1993 1994

Renault hydropneumatisch geveerde cabine

Infomat bij Steyr geeft inzicht in brandstofverbruik

John Deere integraal frame om trillingen te vermijden

MF dansonderdrukking op hef

JCB Fastrac
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door de voorzijde van de krukas
wordt aangedreven. Uiteraard
moet de mechanische overbrenging dan onderbroken zijn. Het
principe voldoet wel, maar slaat
toch niet aan. En dan is het stil.
Ondergronds gonst het van de
geruchten. Eind 1995 komen de
ontwerpers van Fendt met hun
grote nieuws; de 926 Vario. Bij
de eerste kennismaking:
‘Traploos van 0 tot 50
km/h in vier seconden’. De procescomputer stelt het
motortoerental en
de belasting steeds
bij naar het optimum.
De sleutel van de Vario is
het verdelen van het vermogen over twee lijnen, een zuivere
mechanische en een hydraulische. Deze laatste is met een
verstelbare oliepomp en twee
verstelbare hydromotoren de
‘regelneef’ binnen de transmissie.
Als de chauffeur de hendel naar

1995

New Holland Supersteer Fendt Vario-transmissie

1997

1997

1997

2004

Same kopakkermanagement

Preciezer rijden door GPS

Common-rail motoren verminderen uitstoot schadelijke uitlaatgassen
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