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Zes jaar geleden begon loonbedrijf 

Bastiaan in ’s-Heerenbroek met een 

zelfrijdende maaier. Het ging toen 

om een triplemaaier voor op een 

oude Mengele hakselaar. Gerard 

Bastiaan was daar echter niet tevre-

den mee. ‘We hebben in onze om-

geving nogal wat zachte grond en 

de machine werd veel te zwaar op 

de vooras. Verder zat de frontmaaier 

te ver weg en bovendien hielden de 

maaiers het niet vol.’ Er moest dus 

een andere oplossing komen en die 

werd gevonden door de zijmaaiers 

tussen de voor- en achteras te plaat-

sen. ‘De Krone heeft dat ook, maar 

die is voor ons te duur, we hebben 

daar te weinig hectares voor’, aldus 

Gerard. Maar ook het verplaatsen 

van de maaiers ging niet zo maar. 

‘We hebben het frame met 50 centi-

meter verlengd. Dat was al gedaan 

toen de triple nog voorop hing. De 

gewichtsverdeling werd hierdoor iets 

beter en ook liep de machine veel 

rustiger dankzij de langere wielbasis. 

En nu hadden we mooi plaats om de 

maaiers op te hangen.’ Het werden 

drie Kuhn maaiers, omdat Bastiaan 

daar goede ervaringen mee had. De 

frontmaaier is een standaard FC 313 

F, met een werkbreedte van 3,10 me-

ter. De beide zijmaaiers zijn de FC 

883 maaiers met acht maaischijven. 

Alle maaiers zijn uitgerust met kneu-

zers en kunnen desgewenst het gras 

breed afleggen, maar daar is bij de 

klanten van Bastiaan weinig vraag 

naar. De totale werkbreedte zit op 

8,80 meter. Gerard: ‘Van de maaiers 

Gerard Bastiaan: ‘We hebben met 

al onze jongens deze machine in 

elkaar gezet en dat heeft ons heel 

wat denk- en meetwerk gekost.’

 tekst en foto’s: Arend-Jan Blomsma

Zelfrijdende maaiers zijn geen uitzondering meer op de Nederlandse graspercelen. 

Maar zelf een dergelijke maaier bouwen en net zo lang aanpassen tot hij naar ieders 

tevredenheid werkt, is iets wat niet veel loonwerkers doen. De mannen van loonbedrijf 

Gebroeders Bastiaan uit het Overijsselse ’s-Heerenbroek gingen de uitdaging aan. 

Zij bouwden een zelfrijder met een oude Mengele hakselaar en drie Kuhn maaiers. 

Oranje boven

is alleen de balk, de kneuzer en de 

aandrijving gebruikt. De totale op-

hanging hebben we zelf gemaakt. 

De bodemdruk van de maaiers 

wordt ingesteld met behulp van een 

paar grote veren. De maaiers worden 

aangedreven vanaf de oude as van 

de hakselkooi. De originele power-

band is blijven zitten en deze wordt 

ook op de gewone manier op span-

ning gebracht middels een hydrauli-

sche cilinder. Op de kooias zitten 

twee poelies. De ene brengt de aan-

drijving over naar de frontmaaier, 

die aan een standaard Zuidberg 

fronthef hangt. De andere gaat naar 

beneden, naar een tussenas voor de 

zijmaaiers, maar hier moesten we 

nog wel een omkeerkast voor ma-

ken, anders draaide de tussenas de 

verkeerde kant op. Alle maaiers wor-

den aangedreven op 1000 toeren. 

De hele aandrijflijn heeft ons nog 

heel wat denk- en meetwerk gekost.’

Mercedes motor

De motor, de originele achtcilinder 

Mercedes van de Mengele SF 6000 

met 320 pk, is gewoon blijven zitten. 

Een zwaardere hydrauliekpomp 

werd er opgezet, omdat het heffen 

van de maaiers met de oude pomp 

niet snel genoeg ging. Ook de over-

brengingsverhouding naar de pomp 

van de rijaandrijving is veranderd. 

‘We kunnen met deze nieuwe over-

brenging de snelheid halen met 1900 

toeren, wat met de hakselaar pas 

lukte met 2400 toeren’, legt Gerard 

uit. ‘Op deze manier kunnen we in 

de tweede versnelling ook iets snel-

ler rijden. Anders zouden we in de 

derde versnelling moeten maaien en 

dan moet je wel heel voorzichtig de 

zaak op gang brengen.’ De Michelin 

620/75R26 voorbanden blijven net 

binnen de werkbreedte van de front-

maaier. Het profiel van de Trelleborg 

achterbanden, maat 500/60-22.5, is 

erg vriendelijk voor de zachte gras-

zodes van de Mastenbroeker perce-

len. De bediening van de maaiers zit 

op de rijhendel van de hakselaar en 

dat werkt goed. De sleutelaars heb-

ber er wel andere knoppen opgezet, 

met drie standen: heffen, dalen en 

neutraal. Alle maaiers kunnen op 

deze manier afzonderlijk worden ge-

bruikt. Gerard is op zich heel tevre-

den met de maaier, maar beseft wel 

dat hij nog niet helemaal af is. ‘De 

maaier draait goed. Ook over de ca-

paciteit, gemiddeld acht, negen hec-

tare per uur, ben ik goed te spreken. 

Er moeten nog wel een paar dingen 

gebeuren. Het plaatwerk is nog niet 

helemaal af, de werklampen moeten 

nog worden aangesloten en er zitten 

nog geen spiegels op. En ik wil ook 

nog een paar kleine dingen aanpas-

sen, want je komt er pas in de prak-

tijk achter of iets gewijzigd moet 

worden. Zo wil ik in de ophangbalk 

van de zijmaaiers een knik maken, 

zodat hij beter uitheft. En ik heb al 

twee jaar een kleed in de schuur lig-

gen, dat voorkomt dat de frontmaai-

er het gras op de aankoppelbok 

gooit. Zo blijft er altijd wel wat.’ ❏
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OPROEP: Bent u ook zo'n handige sleutelaar of kent u iemand die met een slimme creatie een plekje verdient 

in Trekker & Werktuig? Bel of mail naar de redactie: (0314) 34 94 08 of trekker@reedbusiness.nl.

De ophanging van de zijmaaiers is 

door de mannen van Bastiaan zelf 

gebouwd. De grote veer regelt de 

bodemdruk van de maaier. 

Aan de bediening hoefde Bastiaan niet 

veel te veranderen. Er zitten alleen 

andere knoppen op de rijhendel voor 

het heffen en dalen van de maaiers.

Voor transport klappen de zijmaaiers 

netjes binnen de machine. Ook de 

frontmaaier steekt niet ver uit. 

Nu nog een paar spiegels erop. 
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