
12-AK BOERDERIJ/AKKERBOUW 85 — no.  14 (4  JULI  2000)

diepte [cm]

druk [kN/m2]Bron: Wageningen Universiteit

60
0 50 100 150 200 250 300 350 400

50

40

30

20

10

0
voorverdichtingsweerstand (kritische grens)

ploegzool

1,0 bar -   8250 kg
1,4 bar -   9310 kg
1,8 bar - 10370 kg
2,2 bar - 11430 kg
2,7 bar - 12750 kg
1,6 bar - 11750 kg
              (gemeten)
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ning te realiseren: brede banden, dub-
bellucht of een drukwisselsysteem. Met
een drukwisselsysteem is het mogelijk
tijdens het rijden de bandspanning te
wisselen. Dus van een hoge bandspan-
ning op de weg naar een lage band-

spanning op de akker. En omgekeerd als
het veldwerk erop zit.

Wat levert het op?
Systematisch rijden met lage bandspan-
ning (0,4 bar in het voorjaar en 0,8 bar
in de rest van het jaar) resulteert in een
betere bodemstructuur en hogere op-
brengsten bij rooivruchten. Met lage
bandspanning kan bij slecht weer ook
meer dagen op het land gewerkt wor-
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Nokken hebben vooral een effect direct
onder de band. Tussen loopvlak en bouw-
voor spreekt men ook van verkneding in
plaats van verdichting. Het effect van slip is
destructiever dan verdichting alleen.

Hier het effect van
bandbreedte en ban-
denspanning op de
insporing bij gelijke
lasten.
Minder diepe sporen
en lagere bodem-
drukken kunnen bij
bestaande machines
met banden alleen
door gebruik van een
lage bandenspan-
ning.

Een ploegzool heeft
ook zijn goede kan-
ten. Een sterke laag
net onder de bouw-
voor beschermt de
ondergrond namelijk
tegen verdichting.
Grondbewerkingen
dieper dan de bouw-
voor moeten daarom
alleen in uiterste
nood worden toege-
past.

Controleer remkracht

De remkracht van de vier wielen aan
een tandemstel, zoals onder een kip-
per, moet op alle wielen gelijk zijn.
Controleer met een lege kipper met de
bak omhoog, zodat er vanaf de trekker
goed zicht is op de wielen. Is de rem-
kracht niet op alle wielen gelijk, dan
draait het wiel met de minste rem-
kracht door, terwijl de rest blokkeert. 

Pas op met olie

Ontzie bij het invetten of in olie spui-
ten van machines de rubber delen als
banden zoveel mogelijk. Olie of vet
geeft een goede bescherming tegen
roest, maar kan op langere duur het
rubber aantasten. Inspuiten met een
speciaal beschermingsmiddel is mi-
lieuvriendelijker en tast rubberen de-
len niet aan.

den. Meer werkbare dagen is voor de
loonwerker een zeer belangrijk argu-
ment om op lage druk te rijden. Bij
slecht weer is enige schade aan de bo-
demstructuur voor de klant
acceptabel.

Frans Tijink

Met lage bandenspanning kan onder slechte
omstandigheden langer worden doorgewerkt
zonder grote schade aan de bodemstructuur.

Te lage spanning

Pas op bij verlagen van de banden-
spanning. Als die te laag wordt gaat de
band meer afsteunen op de zijkanten
van het loopvlak, waardoor de druk-
verdeling onder de band niet meer
egaal is. Ondanks een lagere banden-
spanning kan de verdichting dan toch
toenemen. Vooral diagonaalbanden
zijn hier gevoelig voor.
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