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Arnoud van Dijk (47) heeft een loonbedrijf in Schalkwijk (Utr.) met zes trek-
kers, een John Deere 7350i-hakselaar, een mobiele Terex Atlas-kraan, een 
SR Rapide, persen, een Mecalac en een giertank.
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SLEEP SLANGEN 
MET F ENDT XL

REKKER W ORDT ZELFRIJDER

Sleepslangen met een 
zware zodebemester ver-
eist een zware trekker. 
Om te tillen én om te 
trekken. Maar dan verlies 
je het voordeel van sleep-
slangen, vindt Arnoud 
van Dijk. Dus liet hij een 
lichte trekker verlengen 
om er aan weerszijden 
een bemester aan te bou-
wen. Dat heeft een bete-
re gewichtsverdeling.

Loonwerker Arnoud van Dijk gebruikte sinds 2001 
een 12 meter brede Votex-bemester. De 5,5 ton we-
gende Fendt 514 trok de bemester (2.100 kilo) pro-
bleemloos. Ideaal. Verscherpte eisen maakten een 
overstap naar een zwaardere zodebemester met 
schijven echter noodzakelijk. Van Dijk: “Die zijn er 
vanaf 4.000 kilo, maar meestal zijn ze zwaarder. Dan 
heb je al snel een trekker van een ton of acht nodig. 
Met de bemester in de achterhef is de gewichtsver-
deling ongunstig. Om voldoende druk te houden 
moet je aan de slag met haspels, of met een deels 
gevulde buffertank in de fronthef. En bij het trek-
ken komt alsnog al het gewicht op de achteras.”
Van Dijk zag dat niet zitten, dan kun je net zo goed 
weer met een tank gaan rijden. De loonwerker zit 
veel op klei- en veengrond. Hij wilde juist een licht 
span om zo weinig mogelijk sporen na te laten, en 
om in het voorjaar op tijd aan de gang te kunnen. 
Maar hoe? Allerlei ideeën passeerden de revue. 
Een bemester aanbouwen aan het middenstuk 
van de trekker leek het best voor de gewichtsver-
deling. De Fendt-man dacht erover om een Xylon 
om te bouwen tot zelfrijder.

103 extra centimeters
Het idee was goed, de uitvoering zou een avon-
tuur worden. Van Dijk parkeerde het plan. Tót hij 
vorig jaar februari met een demo-sleepslangbe-
mester midden in een weiland finaal vastreed. Er 
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moest iets anders komen! Maar feit is dat er geen 
trekker op de markt is waar je zo 1-2-3 twee be-
mesterdelen aanschroeft.
Van Dijk: “Ik belde naar Roelama. Of ze het zagen 
zitten om een speciale bemester op een verlengde 
trekker te bouwen? Dat kon wel. Toen polste ik De 
Vor of het mogelijk is om een Fendt te verlengen. 
Dat was geen punt.” Hij kocht een 415 met 300 
uren op de klok. Die weegt 5,5 ton en heeft met 
150 pk genoeg vermogen. Vervolgens ontwierp 
Roelama op de computer het middenframe met 
de bemestersophanging. “De mensen van Roela-
ma hielden rechtstreeks contact met de werk-
plaats van Fendt-dealer Holland-Utrecht. Daar wa-
ren ze intussen de Fendt aan het verlengen.”
Op basis van 3D-ontwerpen van Roelama groeide 
de Fendt 103 centimeter, door tussen motor en 
transmissie een stevig tussenframe te monteren. 
Een doorgaande as verbindt de motor met de Va-
rio-bak. Met dikke paspennen en zwaar plaatmate-
riaal bouwde Roelama vervolgens een (grijs ge-
spoten) hulpframe. Dat is tegen de verlenging 
aangebout. De bemester is aan het hulpframe ge-
koppeld. Roelama vulde de loze ruimte boven het 
verlengde chassis op met de hydrauliekventielen 
en twee luchttanks voor de pneumatische (via 
Trimble-gps gestuurde) sectie-afsluiting. De trek-
ker staat op 1050-banden.

Eindstuk zij-element klapt dubbel
Om het gros van de krachten op te vangen heeft 
het bemesterframe een hoofdbalk die onder het 
trekkerchassis doorloopt. Een (rood) hulpframe 

over het chassis heen verbindt de delen links en 
rechts nogmaals. Bovendien is het geheel op een 
tweede punt aan de trekker afgeschoord met een 
koker (gegalvaniseerd).
De twee 4,5 meter brede zijdelen vouwen dubbel 
als je ze omhoog klapt. Dankzij de korte dubbel-
klappende topdelen is het zicht nog best oké. De 
opklapcilinders zijn extra zwaar uitgevoerd. Zo kan 
Van Dijk niet alleen de elementen uitheffen op de 
kopakker; hij kan bij greppels ook de hele bemes-
ter iets liften zónder eerst de topdelen in te klap-
pen.
In de achterhef volgt nog een driemeterse bemes-
ter met zwenkarm. Een vaste doorvoerbuis loopt 
onder de trekker naar voren. Daar splitst hij om de 
verdelers links en rechts te voeden. Vanuit deze 
verdelers lopen slangen naar de zij-elementen, 
maar ook weer onder de trekker door terug naar 
de elementen in de achterhef. Handig aan het con-
cept: de zwenkpijp raakt de bemester nooit, en 
kan een grote hoek maken omdat de zij-elemen-
ten verder naar voren zitten. Dat maakt keren op 
de kopakker simpel.
Gemakkelijk is ook de automatische smering met 
twee potten. Deze voorziet de 240 (!) vetnippels 
op de bemester van vet.

Lagering in verlenging versterkt
Eind juli staan ruim 600 uren op de klok. Van Dijk 
verwacht jaarlijks 800 uren te maken. De trekker 
bevalt goed. Wel is de lagering van doorlopende 
as (in de verlenging) vervangen door zwaardere en 
smeerbare lagers. Vanuit de sector is er veel be-

De verlenging in detail. Een tussengebout frame verlengt de 415 Vario met 103 cm. Hier zijn dikke platen met pas-
pennen (ook grijs) opgebout. Deze dragen de bemester. De hoofdbalk loopt onder het trekkerchassis door. Een 
(rood) hulpframe en (gegalvaniseerde) schoren uit de koker versterken de zaak. De opklapcilinder is extra zwaar om 
de hele bemester op de kopakker te liften.

De bemester in de acherhef is drie meter breed. De 
zwenkpijp kan een grote hoek maken, dat is gunstig op 
de kopakker. De 1050-banden zitten keurig onder de 
spatborden.

De bemester is Canbus-bediend via de joystick. Trim-
ble-gps schakelt de buitenste acht elementen.

Van Dijk heeft met de verlengde Fendt een opmerkelij-
ke zelfrijder met goede gewichtsverdeling.

Merk en type trekker: Fendt 415 Vario
Idem bemester: Roelama Hyflex
Werkbreedte: 12 meter (4,5 + 3 + 4,5 meter)
Totaalgewicht: 10,5 ton (schatting)
Opties: Canbus-bediening, Trimble gps-sec-
tie-afsluiting op buitenste vier elementen

De sleutelaar

langstelling voor het bijzondere project. Van Dijk: 
“Er zijn al mensen wezen kijken. Die zijn nu bezig 
om het na te maken.”
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