
Breed en bestuurbaar
Loonwerker Leo van Amstel in het Brabantse Lith wilde een brede bemeSter met schijven. Aangezien deze niet op de 

markt was, besloot hij zelf te gaan knutselen. Het kostte Van Amstel en zijn medewerker 

Sjef de Veer veel denkwerk en een Jaar sleutelen, maar het resultaat mag er wezen. 

De bemester heeft een werkbreed- in draaicirkel tussen het binnenste zitten twee wielen naast elkaar 

Ie van zestien meter en dat is zelfs en hel buitenste wiel ontzettend met banden van 24xl3.00xl2. 

voor een bemester met slangaan

voer bijzonder breed. Bovendien 

heeft de machine schijll::outers 

voor het inbrengen van de mes1, 

omdat Van Amstel geen vertrou

wen had in het toegestaan blijven 

van sleepvoeten. De schjjven zijn 

aflc.omstig van Vcenhuis, de schijf

afstand is twintig centimeter. 

De mest wordt verdeeld met twee 

grote verdeelmolens, eveneens 

van Veenhuis. Van Amstel wilde 

grote verdelers, omdat deze ook 

dikkere mest goed kunnen verwer

ken en 1,e daarom nagenoeg geen 

water hoeven toe te voegen. 

Korte kopakker 

Uniek aan de bemester is hei 

draaipunt in de ophanging kon 

achter de Lrekker. 1-Lierdoor kan de 

machine op de kopakker korter 

draaien. Het Wteinde van de be• 

mester komt in de bocht naast de 

trekker te lopen en zwaait niet 

naar achter zoals bij andere brede 

bemcsters. Het telescopische deel 

van de aanvoerleidfog zorgt dat de 

slang bij het draaien niet onder de 

bemcster komt en dat de bemestcr 

maar even v.in de grond hoeft. Een 

korte kopakkcr is hel gevolg. J let 

draaipun1 is gemaakt van een 

oude hydraulische cilinder uit een 

kraan. 

De besturing van de steunwielen 

kostte wel flink wa1 hoofdbreken�. 

Van Arnsfel kwam uit op een clck• 

tro-hydraulbche besturing. Op de 

• 
weg moeten de s1eunwiclc11 n:1ar 

- bu11�n Muren, op hel land naar 

binnen. Bovendien is het verschil 

Il 

groot en daarmee ook de stuuruit· 

slag. De uitslag op het draaipum 

bepaalt de uitslag van de hydrau

lisch bestuurde steumvielen. 

Sensoren meten zowel de uitslag 

op het draaipunt als op de wielen. 

De besturing werkt computerge· 

sruurd, zodat de chauffeur er geen 

omkijken naar heeft. Wel kan de 

chauffeur met behulp van de trek

kerhydrauliek het draaipunt min 

of meer blokkeren, om te voorko• 

men dat er teveel 'zwiep' op de 

balk komt. De elektronica voor de 

besturing is, net als die voor het 

in- en uitklappen van de bemester, 

door Henri de Veer ontwikkeld. 

Pendelen 

De bemester is behoorlijk zwaar 

geworden, naar schatting zes ton. 

Z.owel op het land als op de weg 

rust een deel van het gewicht op 
steunwielen. Aan beide kanten 

Leo wan Amstel (1) en Sief de Veer 

hadden ongewNrNnJurnodl,g orn 
de bemHter te bouwen. Met het 

r.sultaat 11Jn H blJionderteVraclen. 

Zestien meter is een Oinke breedte. 

Te breed voor een starre balk, van· 

daar dat er twee punten zijn inge· 

bouwd waar het frame kan pende

len. Vanwege de grote krachten die 

erop komen is dit geen simpel 

draaipunt, maar hangt de frame

balk aan een verticale steun. Deze 

draait onderaan om een as en bo· 

ven zit hij ingeklemd tussen twee 

balken. Op deze manier kan de 

framebalk alleen verticaal draaien 

en hebben de horizontale krach

ten weinig invloed meer. 

Voordat de machine van werk· 

naar lransportstand klapt, wrgen 

hydraulische cilinders voor het 

vlakstellen van de framebalk. Twee 

cilinders naast het draaipunt hef• 

fen de machine op de kopakl:.er. 
Tegelijkertijd gaat er ook een olie
stroom naar de hefcilinders van de 
steunwielen, zodat de machine 
rechtstandig omhoog komt. 

Drukverdeling 

De schijfkouters kunnen hydrau
lisch op druk worden gezet, om 
ook in droge. harde grond vol
doende indringing te hebben. Een 
bijwndcrhcid aan de machine van 
Van Amstel is dat de drukzijde in 
verbindingstaat met de retourzij• 
de. l-licrdoor kan de machine zon• 
der druk op de kouters werken. 
l-le1 systeem zorgt er zelfs voor dat 
het gewicht van de bemestingsele
menten niet op de kouters rust. 
Van de buitenste drie meter aan 
beide kanten van de machine kun. 
nen de kouters afzonderlijk wor
den geheven. Zo kan de machine 

bijvoorbeeld ook boven de aan

voerslang hangen en daar toch 

nog mest geven, al is dat volgens 

de lener van de wet op die paar 

meter niet legaal. 

De dosering van de mest wordt ge• 

regeld met een doorstroommeter 

in combinatie met een LH·Agro 

doseercomputer. Ook deze is weer 

bijzonder gebruiksvriendelijk. De 

linker· en de rechterkant kunnen 

afzonderlijk worden afgesloten. 

Voor de aanvoer van de mest zorgt 

een DODA centrifugaalpomp. Bij 

de machine zit 1000 meter vijf• 

duims aanvocrslang en 300 meter 

vierduims sleepslang. Op de 

pompwagen staat een industrie• 

compressor om de aanvoerslan· 

gen met lucht te kunnen schoon• 

blazen. 

Goede werking 

De eerste praktijkervaringen met 

de machine zijn goed. Alleen bij 

het reinigen waren er wat pro· 

bleempjes, omdat de loonwerker 

geen goed idee had waar hij de 

schuimrubber reînigingsba1 ge· 

makkelijk uit het systeem kon ha

len. De chauffeur is er inmiddels 

ook achter dat het zicht op de aan

sluiting bij zestien meter werk· 

breedte onvoldoende is, vandaar 

dat Van Amstel inmiddels bezig is 

zich te oriënteren op paraJlel irac· 

kingmet GPS. 

De capaciteit is goed. In dunne 

zeugenmest, uit een container op 

de kopakker, kon 230 m3/uur wor

den uitgebracht. Dit is geen dage

lijkse praktijk, maar laat zien dat 

De Veer en Van Amstel een goede 

machine hebben gebouwd. D 
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ateunwlelen verelate veel denk· 

wen, omdat de WMlen op de weg 

tegengesteld 9ffluurd moeten 

worden ten opzichte v■n het veld. 

Dankzij het draaipunt en de teleKOplsche 

slangbeveetlglng kan de machine kort 

draaien en hoert de bemHter maar kort 

geheven te worden. 

Het draaipunt la gemaakt van een 

hydrauUekcUlnder van Nn kraan. 

Hel kan met tw" clllndera atar 

gezet worden. lw•• and.,. cm� 

dera 1orgen voor het heffen van de 

bemester. 
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