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CALCULATOR 
MET AUTOCAD

DANIËL HAARHUIS, HARBRINKHOEK
“De naam Tiger-Disc heb ik gekozen omdat 

ik een groot fan ben van de oude Steiger-

kniktrekkers. De Tiger was een van de 

 typenamen. De agressieve werking van de 

schijveneg klinkt ook door in de naam. De 

groen-gele kleur heb ik gebruikt omdat alle 

machines al rood zijn en ik blauw niet mooi 

vind. Deze kleuren geven de machine een 

nieuw en fris uiterlijk.”

De transportbreedte blijft netjes onder 
de 240 cm. Dus hoeven de schijven niet 
te worden afgeschermd.
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Daniël Haarhuis uit het Twentse Harbrinkhoek is 

calculator bij een bedrijf in de weg- en waterbouw. 

Daarnaast verbouwt hij samen met zijn vader 

mais, tot meer dan 100 hectare een paar jaar gele-

den. Voor het zaaiklaar maken van het land ge-

bruikten ze een zware, getrokken schijveneg. Dat 

voldeed niet. Hij trok te zwaar en had onvoldoen-

de capaciteit. Daarop besloot Daniël er zelf een te 

bouwen, omdat hij op de markt geen machine 

naar zijn zin kon vinden. Hij wilde een breed, ge-

trokken apparaat omdat een machine in de hef 

hem te zwaar was.

Haarhuis werkte een jaar met een 275 cm brede 

Evers. Die beviel goed, maar hij wilde naar een 

grotere werkbreedte. Die kon Evers alleen leveren 

in een uitvoering in de hef, met aangebouwd wiel-

stel. Niet wat Daniël zocht, dus ging hij zelf aan de 

slag. Omdat de Evers-schijveneg goed beviel, ge-

bruikte hij die als basis. Het plan was om er een 

tweede bij te kopen en deze opklapbaar te maken. 

Hij heeft daarvoor alles uitgetekend met AutoCAD, 

een driedimensionaal tekenprogramma op de 

computer. Maar Haarhuis kon de bestaande ma-

chine goed verkopen, en dus ging die weg. Evers 

leverde hem daarop twee kale frames van 275 cm 

breed. Dat zijn eigenlijk tweebalks standaard-

machines, met 51 cm grote, gekartelde schijven. 

Het frame is door Evers wel iets aangepast naar de 

wens van Haarhuis, met name wat de gaten voor 

de scharnierpunten betreft.

Voldoet aan normen
Voor Haarhuis begon het werk toen pas. Hij liet 

de plaatdelen uitsnijden in Polen. Dat bedrijf 

kwam hij op het spoor via het Duitse bedrijf dat 

Wat doe je als de machine 
die je zoekt niet te koop 
is? Wie handig is met 
computer en lasapparaat, 
en niet bang om een paar 
uur te werken, maakt er 
zelf een. Zo bouwde 
 Daniël Haarhuis een 
 getrokken schijveneg met 
5,5 meter werkbreedte.
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De sleutelaar

MACHINEPASPOORT
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de nalooprollen maakte. Want ook deze zijn speci-

aal voor deze machine gefabriceerd. Ze hebben 

een diameter van 62 cm en iets dikkere spijlen. 

Zo’n rol loopt lichter en drukt de grond beter aan. 

En wat belangrijker is: hij loopt minder gauw vol. 

De rol is straks uit te wisselen met een pakkerrol 

die Haarhuis nog wil laten maken. Deze is bedoeld 

voor maisland waar ze niet ploegen.

Opgeklapt is de machine 240 cm breed. Bij deze 

breedte hoeven de schijven niet te worden afge-

schermd. De machine is zo getekend dat hij uit te 

breiden is naar 7 meter werkbreedte zonder dat 

daarbij de normen voor transportbreedte en 

-hoogte worden overschreden.

Overigens voldoet de hele machine aan de CE-ma-

chinenorm. Dat houdt onder meer in dat er overal 

waarschuwingsstickers op zitten, en dat hij over 

een mechanische transportvergrendeling beschikt.

Aanspanning uitpuzzelen
November 2007 begon Daniël te tekenen. Het ech-

te constructiewerk startte in februari van het jaar 

daarop. De eerste tests volgden in april. In de na-

zomer van 2008 is de machine nog ingrijpend aan-

gepast. De eerste versie werd aangespannen in de 

trekhaak. Het uitheffen gebeurde via hydraulische 

cilinders aan het wielstel en aan de dissel. Hierdoor 

werd de machine rechtstandig geheven.

Dit beviel toch niet helemaal. De machine reageer-

de niet goed op de diepteregeling. De nieuwe ver-

sie heeft een aanspanning aan de heflatten. Hier-

mee regel je de diepte, waarbij de positieregeling 

van de trekker wordt benut. Slipt de trekker, dan 

gaat de hef iets omhoog en wordt de werkdiepte 

minder. Ook gaat de machine wat meer op de na-

looprol en de trekkerwielen lopen, met een betere 

gewichtsoverdracht naar de achterwielen van de 

trekker. Een tweede voordeel van aanspanning in 

de hef is dat een heel korte draaicirkel mogelijk is, 

omdat de trekker haaks voor de machine kan.

Het uitheffen gebeurt nu alleen via twee cilinders 

op de wielas. Vlakstellen van de machine gaat via 

een topstang naar de nalooprol.

Liefhebberij in knutselen
Wat bij de bouw een beetje tegenviel, was de hele 

afwerking. En om alles precies pas te krijgen. Daar-

bij kreeg Haarhuis hulp van een bevriende werk-

nemer van ETNL (Philips) die nauwkeurige metin-

gen kon verrichten. Met name het uitlijnen van de 

bevestigingsgaten van de frames bleek een be-

hoorlijke klus.

Een forse dosis liefhebberij voor knutselen bleek 

wel een voorwaarde om het project te laten sla-

gen. Als calculator wist Haarhuis vooraf wel onge-

veer wat de machine zou gaan kosten. Het eind-

bedrag kwam uit op ongeveer €20.000. Met name 

de hydrauliek bleek een forse kostenpost.

Het eindresultaat is een fraai afgewerkte machi-

ne. Hydrauliekleidingen zijn netjes weggewerkt, 

net als de elektriciteitskabels. Het geheel zit keu-

rig in de lak, en de schijveneg doet niet onder 

voor een fabrieksmatig geproduceerde machine. 

De capaciteit ligt hoog, zonder dat veel pk’s no-

dig zijn. Met een 135 pk-trekker haal je een rij-

snelheid van 15 km/u. Het werkresultaat blijkt 

goed, zowel in het klaarleggen van maisland als 

in de stoppelbewerking in graan of gedorste 

mais. Het resultaat is een goede schijveneg tegen 

een redelijke prijs. Daarbij is het aantal werkuren 

niet in de calculatie meegenomen. Je moet niet 

alles willen weten, zelfs niet als calculator.

De diepte wordt ingesteld via de nalooprol. De schuine topstang regelt de diepte, de horizontale topstang 
stelt de nalooprol vlak.

Door de aanspanning aan de heflatten kan de trekker 
bijna haaks voor de schijveneg. Dat maakt heen-en-
weergaand werken makkelijk.

Aardig detail is de 
opgelaste driehoek. 
Die voorkomt dat bij 
het opklappen te 
veel grond tussen de 
framedelen komt.

De hydrauliek is zo uitgedokterd dat de machine 
achter zowel trekkers met hoge als met lage olie-
opbrengst goed werkt.

Werkbreedte 5,50 m

Transportbreedte 2,40 m

Aantal schijven 2 x 20

Diameter schijven 51 cm

Diameter nalooprol 62 cm

Geschat gewicht 4 ton
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