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Afstellingen en onderhoud
van de bietenzaaimachines
De teams agro-uitrusting van het KBIVB en het ITB hebben fiches voor het afstellen en het onderhoud van
zaaimachines voor bieten ontwikkeld in nauwe samenwerking met de fabrikanten. De voornaamste afstellingen en sleutelpunten van het onderhoud worden eveneens vermeld in de inleiding van deze brochure.
U zult een gedetailleerde fiche vinden van de voornaamste zaaimachines, pneumatische en mechanische,
gebruikt bij de zaai van bieten.
Het doel is het zaad af te leggen in goede omstandigheden om de best mogelijke ontwikkeling mogelijk
te maken. De zaaimachine moet goed onderhouden en goed afgesteld worden in functie van de omstandigheden van de zaaidag.
Deze fiches werden on-line geplaatst op de websites van de respectievelijke instituten www.irbab -kbivb.
be en www.itbfr.org waar zij zullen bijgewerkt worden om rekening te kunnen houden met de evoluties
van de zaaimachines. Maar om deze informatie werkelijk toegankelijk te maken voor het grote deel van de
belanghebbende in de bientensector en op meer praktische wijze, was het noodzakelijk om deze brochure
te maken met de beschikbare fiches van de verschillende zaaimachines.
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Inleiding
De zaaimachine is een essentieel element van de teelttechniek van suikerbieten. Gecombineerd met de
grondbewerking moet zij zorgen voor een nauwkeurige aflegging van het zaad, zowel in de diepte als op
afstand, en zorgen voor een snelle en uniforme opkomst van de jonge zaadkiemen. Al deze factoren hebben een invloed op de productie en de externe kwaliteit van de bieten. Na verloop van tijd werd er een hele
reeks van apparatuur bevestigd op de zaaimachine om de toediening van microgranulaten, de zaai in het
kader van PTT (Ploegloze Teelt Technieken), de rijentoediening van meststoffen… te realiseren.
Het vereiste niveau ligt hoog met meerdere toepassingen. Om het gewenste resultaat van de zaaimachine
en haar uitrusting te bekomen moeten zij perfect afgesteld en onderhouden zijn.

Voornaamste afstelpunten
1 - De zaaidiepte en het afleggen
Het klaarleggen van de grond zal leiden tot het creëren
van een zone van fijne aarde, een beetje vochtiger en
meer aangedrukt dan de oppervlaktelaag. Het is daar
dat wij gaan proberen om de zaden af te leggen zodat
ze het vocht nodig voor de kieming vinden.
De diepte instelling is een delicaat punt tijdens de
zaai, zij bepaalt de toekomstige ontwikkeling van de
bieten. Het doel is te zorgen voor een goede kiemkracht. Wij zullen daarom trachten de zaden in contact
te brengen met de vochtige bodemlaag en tegelijk
een voldoende ventilatie toe te laten. De zaaidiepte
zal dus afhangen van de vochtigheid van de bodem.
Maar men mag de zaden niet bedekken met meer dan
2 tot 2,5 cm grond anders dreigt de kiem, in geval van
moeilijke opkomstomstandigheden, uitgeput te raken
alvorens uit de grond te komen. In droge omstandigheden kan het noodzakelijk zijn om de kluitenruimer
te laten werken teneinde de hoeveelheid aarde boven
het zaad te beperken.
Het gebruik van een smal wiel, waarbij het zaad wordt
aangedrukt, verbetert het contact van het zaad met de
vochtige laag aarde. Zijn doel is om direct op het zaad
te drukken om de opname van vocht te vergemakkelijken; zijn gebruik wordt aanbevolen in normale tot
droge omstandigheden (zie schema 1). Maar dit wiel
mag geen aarde op het zaad drukken, waardoor de
verluchting van het zaad beperkt wordt (zie schema
2). Om dit te voorkomen moet het wiel dicht bij het
einde van de zijkanten of de vleugels van de zaaikouter staan. De aarde heeft aldus niet de tijd om terug
te vallen. Indien dit niet het geval is, kan het verstandig zijn om vleugels van de zaaikouter te verlengen.
Onder bepaalde vochtige omstandigheden kan het
gebruik van het wiel enkele problemen veroorzaken,
de aarde die aan het wiel kleeft en de zaden worden
terug aan de oppervlakte gebracht.

2
02 - Introduction.indd 2

16/09/2010 11:03:19

2 - De zaadbedekking
De bedekking van het zaad met grond gebeurt
over het algemeen door holle wielen of wielen in
een “V” of wielen met een zacht rubberen vlak. Deze
wielen laten toe om de zaaivoor te sluiten door een
regelmatige hoeveelheid aarde boven op het zaad
te brengen (schema 3) en het zaad aan te drukken
indien er geen smal wieltje aanwezig is.
De V-wielen mogen niet te ver uit elkaar staan omdat
de zaden van het kiembed zouden loskomen (zie
schema 4), noch mogen de bedekkingswielen uit
het centrum liggen en naast de zaaivoor werken.
Bij het klassiek klaarleggen, moet men de klauwen
en afdekkingsstangen, die aarde op onregelmatige
wijze op de zaaivoor brengen, en die de uniformiteit van de opkomst in gevaar brengen, vermijden.

3 - De nauwkeurigheid van de plaatsing en de aandrukking
De juiste plaatsing van het zaad is essentieel. Deze is
rechtstreeks afhankelijk van het ontwerp van het element, het distributiesysteem, van het geheel zaaikouter
- aandrukkingswiel en van de snelheid van uitvoering.
Bij de mechanische zaaimachines werpen de schijven de
zaden op de bodem. Bij de meest nauwkeurige zaaimachines stelt men vast dat de snelheid van uitwerpen vaak
overeenkomt met de snelheid van voortgang van de
zaaimachine. De pneumatische zaaimachine heeft zwaardere elementen. Dit geeft haar een betere regelmaat van
plaatsing van de zaden in de diepte. Dit geldt met name
in de context van de PTT (Ploegloze TeeltTechnieken)
waarvoor men een directe zaai in de plantaardige resten
of een oppervlakkige zaaibedbereiding.
De pneumatische zaaimachines zijn veelzijdiger, maar
worden benadeeld door een lagere rotatiesnelheid van
de distributieschijf. Bovendien valt, bij dit soort zaaimachine, het zaad door de zwaartekracht (uitschakeling van
de luchtdruk op de schijf ).
Bij de zaai is het doel de zaden gelijkmatig te verpreiden
over het ganse perceel. Hierdoor zullen de bieten zich
gelijkmatig ontwikkelen. Deze regelmaat is afhankelijk
van het type zaaimachine, de zaaisnelheid , maar ook van
het klaarleggen van de grond.

Gevolgen van een onjuiste plaatsing van de zaden

De nauwkeurigheid van de afstand tussen de zaden
neemt af met de snelheid, ongeacht het model van
zaaimachine. De nauwkeurigheid is gelinkt aan de snelheid van de distributieschijven. De recente mechanische
zaaimachines met schijven met 5 tot 6 cellen zullen dus
accurater zijn dan de pneumatische zaaimachines met
schijven waarvan het aantal gaten over het algemeen tussen 20 en 30 ligt. De mechanische zaaimachines hebben
een hoge nauwkeurigheid, de maximum zaaisnelheid
bedraagt 7 tot 7,5 km/u. De pneumatische zaaimachines
hebben een gemiddelde nauwkeurigheid die afneemt
met een snelheid van meer dan 5 tot 5,5 km/u.
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Het is nodig om een te kiezen voor aangepaste verhouding van de versnellingsbak van de zaaimachine en om
een controle van het veld in zaaiomstandigheden te realiseren.

Invloed van een nauwkeurige plaatsing van
zaden op de ontbladerkwaliteit

Het is beter om meerdere opeenvolgende zaden te ontdekken en om een gemiddelde afstand te berekenen
eerder dan slechts twee opeenvolgende zaden. Til de
afdekwielen op over 2 à 3 meter om de zaden onafgedekt te laten en aldus gemakkelijker de gemiddelde
afstand te kunnen berekenen. De afstanden tussen 11
opeenvolgende zaden wordt gemeten..., hetgeen, gedeeld door tien, een gemiddelde afstand geeft. Herhaal
dit meerdere keren op verschillende elementen.

4 - De zaaikouters
De fabrikanten stellen verschillende vormen van zaaikouters voor. Ongeacht de zaaimachine, moet men vermijden om met versleten of weinig geslepen zaaikouters te
werken. In dit geval "rollen" de zaden in de lengterichting
of lateraal. Hieruit volgt een daling van de nauwkeurigheid in de zaaiafstand (slechte PC3). Precisiecoëfficiënt
aan 3 cm = percentage planten geplaatst op min of meer
1.5 cm van de reële zaaiafstand.

Versleten en nieuwe zaaikouter

Wanneer de PC3 verslechtert, wordt de ontwikkeling
van de bieten heterogeen, hetgeen tijdens de rooi problemen oplevert voor het ontbladeren en de reiniging
van de bieten.

5 - Ontwerp van het zaaielement
De fabrikanten stellen zaaielementen voor met enkel
druk op het steunwiel, met een dubbele druk op het
steunwiel en het afdekwiel (balanssysteem) of met
een gemengd systeem.
De keuze van een systeem zal voorgeschreven worden door een reeks criteria. In vlakke percelen en met
een zeer regelmatig kiembed, waarborgen de systemen in balans over het algemeen een zeer goede
regelmatigheid in zaaidiepte. Voor de directe zaai onder onregelmatige dekvrucht, zijn de systemen met
zaaischijven, druk op het enige steunwiel en mogelijkheid tot overbrengen van de last op zaaielementen,
het meest efficiënt.
De zaden moeten zo regelmatig mogelijk in de
vochtigheid geplaatst worden. Het doel is een zo snel
mogelijke en homogene opkomst. Bieten die langzaam opkomen zijn gevoeliger voor aantastingen van
ziekten en ondergrondse of bovengrondse plagen.
Opkomsten in stappen compliceren de onkruidbestrijding.

Ondanks hun selectiviteit en de lage dosissen, hebben
de herbiciden een remmende werking. De keuze van
de productenmengeling is weliswaar afhankelijk van
de aanwezige onkruiden en van hun ontwikkeling,
maar eveneens van het groeistadium van de biet.
In deze omstandigheden worden de kleinere bieten
meer geremd dan de goed ontwikkelde bieten. Dit
resulteert in een lagere opbrengst en een heterogene
wortelopkomst ten opzichte van de bodem. De zaaidiepte bevindt zich over het algemeen tussen 2 en
2,5 cm. In dichtslaande gronden of voor vroege zaai,
opteren de landbouwers zeer dikwijls voor een zaaidiepte van 2 cm.
Voor directe zaai onder dekvrucht of ingewerkte
mulch kan een zaaidiepte van 2,5 cm worden toegepast daar de risico’s op dichtslaan van de grond aanzienlijk verminderd zijn.
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6 - PTT (Ploegloze Teelt Technieken)
De zaaimachine is de sleutelfactor geweest voor de toepassing van de PTT. De fabrikanten bieden vandaag
specifieke zaaimachines of aangepaste uitrusting die voldoen aan de eisen van dit soort van aanpak. De PTT
vertegenwoordigen 10 % van de bietenoppervlakte en zouden in de toekomst nog moeten stijgen. Het doel
is om de productiviteit, de erosiebestrijding in kwetsbare zones, en in bepaalde gevallen de harmonisatie van
de bodembewerking, te combineren met de andere teelten.

7 - Plaatselijke inwerking van stikstof bij de zaai
De toedieningstechnieken en de plaatselijke inwerking van meststoffen werden diepgaand beproefd. Zij laten een besparing toe dank zij de vermindering van de hoeveelheid toegediende meststoffen. De proeven
hebben aangetoond dat de plaatselijke inwerking de coëfficiënt van de meststoffen ver-hoogt. Het ammoniakhoudende deel van de stikstofhoudende meststoffen verandert geleidelijker in nitraten en beperkt de
toename hiervan in het bodemprofiel. Dit type van toediening verhindert elke verdamping. De injectie gebeurt met behulp van scherpe zaaikouters of schijven. Er bestaan verschillende systemen voor de inwerking
van vloeibare of vaste meststoffen.

8 - Algemene raadgevingen voor een kwaliteitszaai
Vóór de zaai
Verbieden van het zaaien van een mengeling van rassen
• Zaai hetzelfde lot van hetzelfde ras in alle elementen van de zaaimachine (zelfde opkomstsnelheid, zelfde
opkomst, zelfde bladstand) : het is gemakkelijker om met homogene bieten te werken. (Bescherming van de
teelt, oogst).
• Bewaar de etiketten van de gebruikte loten.
De zaaidatum beredeneren = 3 voorwaarden
• Goede omstandigheden voor het opdrogen en klaarleggen van de grond.
• Afwezigheid van aangekondigde regen in de 3 dagen die volgen op de zaai, vooral in gronden kwetsbaar
voor verdichting.
• Rekening houden met het risico op schieters in functie van de geografische positie en rasgevoeligheid.
• In alle gevallen is het aangeraden om niet te zaaien vóór 10 maart om dit risico te beperken.
Tijdens de zaai
• Houdt een regelmatige snelheid aan.
• Controleer de gemiddelde afstand tussen de zaden. Bereken bij voorkeur de gemiddelde afstand op verschillende opeenvolgende zaden. Til de afdekwielen op over enkele meter om te vermijden dat men veel tijd
spendeert om de zaden bloot te leggen. 19 cm voor een afstand tussen rijen van 45 cm. 17 tot 17.5 cm voor
een afstand tussen rijen van 50 cm.
• Controleer de zaaidiepte en pas u aan aan de omstandigheden. Alle elementen moeten niet noodzakelijk
identiek afgesteld worden (bijvoorbeeld achter brede banden). Stel de zaaidiepte in zodat de zaden de nodige vochtigheid vinden voor de kieming. Dek ze af met 2 tot 2.5 cm aarde.
• Pneumatische zaaimachines : controleer de afstelling van de afstrijkers (missers, dubbels).
• Mechanische zaaimachines : controleer en demonteer regelmatig de schijven om de misvormde of gebroken
zaden te verwijderen en beperkt aldus het risico op verstopping van de cellen.
• Zorg regelmatig voor het debiet van de zaaielementen, van de microgranulator en de elementen voor plaatselijke bemesting.
Na de zaai
Plaats elke dag de zaaimachine onder een afdak en ledig de bakken om te vermijden dat de omhullingen en
de microgranulaten vochtig worden gedurende de nacht.
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De sleutelpunten van het onderhoud
van de zaaimachines

6

7

5
2
1 - ZAAIKOUTERS

4

• Controleer de slijtage van alle zaaikouters door ze te
vergelijken met een nieuwe kouter die men daarvoor
bewaart.

1

3

5 - FRAME

2 - VERDELINGSELEMENTEN

• Nummer de elementen, de zaadbakken en de

schijven.
• Staat van de schijven : controleer de slijtage van de cellen op de mechanische zaaimachines alsook de speling tussen de schijven en de zaadbakken volgens de
instructie van de fabrikant. Controleer de vlakheid van
de schijven van de pneumatische zaaimachines en de
afwezigheid van krassen.
• Zaadbakken : controleer de slijtage op de plaats waar
de zaden in contact komen. Opgepast voor de speling
op de assen.
• Afstrijker en uitwerper : zij zijn cruciaal voor de kwaliteit van de verdeling. Beoordeel hun slijtage door ze
te vergelijken met een nieuw stuk dat men daarvoor
bewaart.
• Valdeuren : controleer hun werking en de
vergrendeling.
• Electrische en electronische hulpmiddelen : controleer of de huidige voeding voldoende en constant is.
Controleer de aansluitingen (oxydatie). Doe een test
volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

3 - AANDRUK- EN AFDEKAPPARATUUR

• Plaatsing ten opzichte van de kouters, controleer de
ringen en de assen.
• Achterste aandrukwielen in «V», controleer hun afstand (aan te passen aan de diepteafstelling).
• Controleer de slijtage van de wielbanden en de
afstrijkers.

• Algemeen onderdhoud : schoonmaken, lichte smering (vermijd overdaad op de bewegende stukken
waar het stof zal vastplakken en zal schuren).
• Banden : controleer de slijtage, de druk (indien hij
te laag is, vergroot het verschil tussen de reële afstand tussen de zaden en deze opgegeven door de
fabrikant).
• Toeplooiing : controleer de goede werking van het
toeplooien / openplooien van het chassis en de
sporentrekkers.
• Draaibaarheid van de elementen : opgeheven zaaimachine, bekijk elk element vanaf de achterkant en controleer of aandrukwiel, schijf, smal wieltje, afdekwiel(en)
perfect uitgelijnd zijn anders zal de afleg in de grond
ontoerijkend zijn. Opgepast voor het draaien op het
einde van het veld !
• Laterale elementen : slijtage van de ringen en/of
kogellagers.
• Aandrijving : staat van de kettingen, tandwielen, spanners en/of aftakassen.

6 - MICROGANULATOREN

• Algemene reiniging. Opgepast : bepaalde soorten vereisen een speciale verdeling voor de toepassing van
antislakkengranulaten. Controleer de overeenkomst
met het voorziene gebruik (rotor, aandrijving).
• Controleer de aandrijving van de tandwielen, de staat
van de transport- en/of hellende buizen , de afweziggheid van verstoppingen.

7 - APPARATUUR VOOR DE PUNCTUELE
TOEDIENING VAN STIKSTOF

• Vaten / meststofbakken : netheid, afwezigheid van

4 - AFZUIGING (pneumatische zaaimachines)
• Turbine : slijtage en riemspanning, kogellagers (geen

verdachte geluiden tijdens de werking). Denk aan de
veiligheid : controleer of de aftakasbescherming op
zijn plaats zit en werkt.
• Omhulsels : dichtheid (in het bijzonder op de plaatsen
waar zij metaal raken) en aansluitingen.
• Vlakheid van de distributieschijven en slijtage van de
verbindingsstukken.

vreemde voorwerpen.
• Verdeling : netheid, algemene staat, corrosie, staat
van aandrijving, aanwezigheid van aandrijving van
tandwielen.
• Peristaltische pomp : staat van de buizen en drukrollen. Voorzie bij vervanging van de buizen een ijking.
• Buizen, hellingen :
- Vaste meststoffen : staat van de buizen, afwezigheid
van obstructies.
- Vloeibare meststoffen : dichtheid, verbindingsstukken, koppeligen, kettingen. Aanwezigheid en netheid
van de filters.
• Afleg in de grond : staat, afstand ten opzichte van de
zaailijnen (7 cm).
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Pneumatische zaaimachines
Zaaimachine HERRIAU
SP12 - Turbosem 12 rijen
Polyvalente pneumatische zaaimachine 12 of 24 rijen met rijenafstand
van 45 of 50 cm (mechanische omschakeling) voor alle soorten zaden
(koolzaad, biet, veldboon, …).

Positie van de zaaimachine
De zaadbak en de balk die de zaaielementen draagt moeten horizontaal zijn ten opzichte van de bodem. Deze
afstelling gebeurt met het 3de punt.

Toevoer - Verdeling
De toevoer van de zaden wordt gecentraliseerd vanuit één
enkele zaadbak van 375 liter. De lediging gebeurt pneumatisch. Het verdelingshoofd wordt horizontaal geplaatst ten
opzichte van het bovenste deel en voedt de 12 rijen.
Het is aanbevolen om de overblijvende zaden in de zaadbak
te verwijderen alvorens de ingebruikname. De opstijging van
de zaden naar het verdeelblad wordt geregeld met een ventiel onder de zaadbaak dat minder of meer moet geopend
worden in functie van de uitwerping van de zaden op het bovenste deel van de zaadbak.

Zaadselectie
De zaadselectie gebeurt door over- en onderdruk. In functie
van het soort zaad moet het verdeelblad voorzien zijn van
een aangepaste riem. Voor bieten telt de riem 288 gaten. De
riem kan beschadigd worden door een extern voorwerp in
de zaden. De geperforeerde riem kan gemakkelijk vervangen worden naargelang het soort zaad. Hij heeft vier pennen. Vier kleine buizen blazen permanent lucht op de riem
om hem proper te houden.
De bietenzaadafstrijker met 3 tanden, specifiek voor de bieten, is demonteerbaar. Zijn slijtage is onbelangrijk voor de
omhulde zaden.
Hij is regelbaar in de hoogte door middel van 3 micrometrische raderwieltjes rond het kamwiel. Het raderwieltje met de
aanwijzingen (in het geel) wordt gebruikt om de hoogte van
de vaste afstrijker te regelen.
In de gebruiksaanwijzing van de zaaimachine vindt men de
referentiewaarden. Door een goede afstelling van de afstrijker kunnen de zaden één per één gezaaid worden en worden missers missers of dubbels voorkomen.
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Pneumatische zaaimachines

Drukvermindering
De onderdruk die de zaden tegen de riem plakt komt tot stand door een turbine. Het niveau van onderdruk
wordt aangewezen door het niveau van de waterkolom. Dit moet ongeveer 650 mm zijn. Hoe meer men de
klep sluit, hoe hoger de vloeistof stijgt.

Druk
Een krachtige luchtstraal werpt het zaad tegen 10 m/sec in de afvoerpijpen. De druk van de zaadafvoerleiding wordt gecontroleerd door de manometer aanwezig op de zaaimachine (over het algemeen 0,2 bar).
Deze afstelling gebeurt door het openen of sluiten van de klep (openen om de druk te verminderen).

Pneumatisch circuit
De buizen van het pneumatisch circuit mogen niet doorboord of gebarsten zijn. De "Control-Sem" is een optioneel
systeem dat op de transportbuis wordt geplaatst en dat aan
de bestuurder gebreken meldt. Het is raadzaam om dze zo
kort mogelijk bij het zaaielement te plaatsen. Het "Stop-Sem"
is een ander optioneel element. Het bestaat uit een elektroventiel, geplaats op de afzuiging, dat de bevoorrading van
een rij kan stoppen. Het overschot van zaden valt terug in
de zaadbak.

Aandrijving
De rotatie van het verdeelblad is evenredig met de snelheid
van voortgang. De afstelling van de zaaidichtheid gebeurt
door een stel kamwielen (2) waardoor de verdeelsnelheid
kan aangepast worden ten opzichte van de voortgang. Een
verklarende tabel toont de verschillende mogelijke afstellingen. De spanning van de kamwielriemen en hun staat moeten elk jaar gecontroleerd worden.
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Afleg in de grond
De wijziging van de afstand 45-50 cm gebeurt mechanisch.
De elementen schuiven op de balk in de vorm van een "H".
Verschillende soorten zaaikouters, aandrukwielen, zaaischijven, kluitenruimers en afdekkingswielen zijn mogelijk in optie. De keuze van bepaalde toebehoren maakt het mogelijk
om te zaaien onder dekvrucht. De slijtage van de kouters
moet na 500 hectare gecontroleerd worden naargelang het
schurend effect van de bodem.

Het steunwiel en het aandrukwiel zijn naast mekaar geplaatst en verbonden. Het aandrukwiel is rechtstreeks achter
de kouter geplaatst. Het is de instelling van het steunwiel,
dat met behulp van een “excentrique”, de zaaidiepte aanpast.
Een afdekkingswiel (glad of wiel in V) kan aan de achterkant
van het element geplaatst worden waardoor dit eveneens
in “evenwicht” kan werken. De afstelling van de druk op het
steunweil gebeurt door een veer (tot 30 kg druk). De hoogte
van de kluitenruimer moet aangepast worden in functie van
de zaaiomstandigheden. Bij het transport moet het element
in hoge positie vergrendeld worden.

Sporentrekker
De sporentrekker wordt gecontroleerd door een hydraulische hendel en is in de breedte regelbaar door middel van
bouten.

Andere toebehoren : meststofinjectors en insecticide microgranulaten.

Meca-aandrukker
Herriau stelt eveneens de zaaimachine meca-aandrukker
voor die een mechanische verdeling heeft, maar het transport van de zaden gebeurt pneumatisch met één enkele
voorraadbak.
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Pneumatische zaaimachines

Zaaimachines MONOSEM
NC
Polyvalente pneumatische zaaimachine met kouters voor verschillende
soorten zaden (maïs, zonnebloem, bonen, bieten, soja, erwten, koolzaad).
Hij heeft een modulair ontwerp en een gepatenteerd balanssysteem.

Afstellingen en onderhoud vóór de zaaiperiode

• Controleer de positie, het aanspannen van de elementen en hun afstand.
• Controleer de banden : staat en druk. Een onaangepaste druk of een overmatige slijtage hebben
een direct gevolg voor de zaaidichtheid.

• Controleer de goede werking van de vijzels.
• Pas de afstelling van de sporentrekkers aan in functie van het soort trekker en controleer de scharnieren.

• De aandrijving van de verdeling gebeurt door de wielen, het is dus belangrijk om de werking te
controleren.

• Controleer de goede werking van de parallellogrammen en het parallellisme van de elementen
(corrigerend systeem op het bevestigingspunt van het chassis).

• Raadpleeg de instructies om het uitvoeren van de smering van de verschillende elementen.
• Doe een onderhoud van de kettingen om de 2-3 jaar in dieselolie.
Chassis en beschikbare opties
Aantal
rijen

NC

NG Plus

Bemesting

Vast

6
12
18
24

X
X
X
X

X
X
X

Vast met transport in de
lengte

12
18
24

X
X
X

X
X

Compact toeplooibaar

12

X

Toeplooibaar met dubbele
staaf

12

X

Toeplooibaar drie niveau’s

18

X

Verlengd

6

Soorten

X

Microgranulator

Zaairegelaar

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Voor meer bijzonderheden over de zaairegelaar, de bemesting en de microgranulator, zie de fiche
Meca V4 (cfr. pagina 31).
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Polyvalente pneumatische verdeling (mogelijkheid te veranderen van schijf, tussenlijn en kouter naargelang de teelt).
Voor de biet bevat de schijf 30 alveolen.
Voor de afstelling van de afstrijker, is het raadzaam om één
element af te stellen en vervolgens een identieke afstelling
te kiezen voor de andere elementen.
Controleer de slijtage van de kouter. Voor dit type zaaimachine is de staat van de kouter essentieel. Het zaad valt immers
in de grond door de zwaartekracht en wordt niet uitgeworpen zoals bij de mechanische zaaimachines.
Een afstrijker die zorgt voor de verdeling is verstelbaar. De
basisafstelling voor bieten is +2. Hij helpt missers en dubbels
te voorkomen. Gebruik het controlevenster aan de zijkant
van de distributieschijf om de selectie te controleren.
Men mag de schijven tussen de verschillende elementen van
de zaaimachine niet omwisselen. Bij demontage is het raadzaam om de elementen en schijven te nummeren. Men moet
eveneens de schijven met zorg behandelen en ze niet op de
grond laten vallen.
Wanneer een schijf moet vervangen worden, is het raadzaam
om het geheel schijf - insert - uitwerper te vervangen.

Pneumatische zaaimachines

Verdeling

Controleer de netheid van de distributieschijf en de schijven
en grijp indien nodig in met de luchtblazer.
Voor het zaaien van de bietenzaden, moet het luik waar de
zaden aankomen aan de binnenkant van de distributieschijf
in lage positie staan.
Onderhoud turbine en buizen : controleer of de aansluitingen van de turbines en van de zaaielementen goed afgesloten zijn en dat er geen inkepingen zijn, vooral ter hoogte
van de plooien.
De turbine draait via de aftakas met een snelheid van 540 t/
min. Het is belangrijk om deze regeling aan te houden om
een maximale afzuigcapaciteit van de turbine te hebben.

Zaaielement
De zaaidiepte is regelbaar per 5 mm door een hendel.
Het is mogelijk om van een balanssysteem naar een systeem
met steunwiel voor- of achteraan te gaan naargelang de
gekozen afstelling. De veer laat toe om de belasting min of
meer op de voor- of achterkant van het element te plaatsen.
De andere kenmerken van afleggen zijn identiek aan deze
van de zaaimachine MECA V4 (cfr. pagina 30).
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Pneumatische zaaimachines

Zaaimachine MONOSEM
NG +4
Pneumatische zaaimachine met dubbele zaaischijven met één enkel drukpunt op de grond (115 kg druk).

Verdeling
De verdeling is identiek aan deze van de NC.

Zaaielement

• De afstelling van de zaaidiepte gebeurt door een raderwieltje met een laterale indicator.

• De dieptecontrole gebeurt door de steunwielen aan weers-

kanten van de dubbele schijven. Het afleggen gebeurt door
middel van de schijven en een zeer kleine zaaikouter. Deze
dient om de zaaivoor te vervolmaken en, zelfs wanneer zijn
levensduur belangrijk is, moet men regelmatig zijn staat
van slijtage in het oog houden. Het aandrukwiel, Wiel PRO,
dat zich tussen de schijven bevindt, juist achter het vallen
van het zaad en het afdekkingswiel, is vrij en regelbaar in
druk. Het is standaard op de zaaimachines NG Plus Bieten
en uitgerust met een retractiesysteem.
• De druk van de afdekkingswielen is regelbaar door een raderwieltje.
• Nieuwigheden NG Plus 4 :
• De kluitenruimer heeft een snelle afstelling in de hoogte
door een pen met vergrendeling ¼ draai. Het is mogelijk
om de kouter af te stellen, los van de kluitenruimer. Hij is
verwisselbaar met de voorloopdrukwiel.
• Het achterste blok is open voor een betere aflegging in kleverige omstandigheden en met twee posities (Mogelijkheid
om de wielen te verplaatsen ten opzichte van elkaar).
• Nieuwe afleggingsindex gemakkelijk afleesbaar vanaf de
achterzijde van het element.

Opties TCSL, directe of vereenvoudigde zaai

• Een voorloopdrukwiel (optioneel) kan de standaard geleverde kluitenruimer vervangen.
• Bredere afdekkingswielen (25 mm breed) zijn beschikbaar (optioneel).
• Aandrukwiel is opklabaar (standaard op NG Plus Bieten).
• De afdekkingswielen kunnen verplaatst worden om de zaaivoor op een efficiëntere manier te sluiten (in bepaalde gevallen) (standaard op NG Plus 4).

• De afdekkingswielen kunnen gemonteerd worden op een achterste drukblok en hebben een afstelbare kanteling (optie).
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(ingevoerd door Quivogne)
Kenmerken : veelzijdige pneumatische zaaimachine 6 of 12 rijen, met rijenafstand 45 of 50 cm en toeplooibaar. De zaaimachine kan gebruikt worden in
bieten, zonnebloem, maïs, koolzaad, sorghum, veldbonen, bonen en katoen.

Zaaielement
Het zaaielement weegt 120 kg. Zijn zaadbak heeft een capaciteit van 50 liter.
Het bestaat uit een kluitenruimer, twee gelijklopende steunwielen met 2 schijven, een aandrukwiel en twee afdekkingswielen geplaatst in een V. De distributieschijf bevindt
zich relatief hoog met als gevolg een val van het zaad van 58
cm ten opzichte van de grond.
De elementen kunnen opgehangen worden (transportpositie) en elke element kan worden vrijgezet.

Afleg in de grond
De afleg in de grond gebeurt door twee zaaischijven met
een relatief kleine hoek van 9° en een kleine zaaikouter die
de voor vormt.

Pneumatische zaaimachines

Zaaimachine Sola Prosem K

Door twee regelbare steunwielen kan de zaaidiepte aangepast worden.

Verdeling - zaadselectie
De verdeling gebeurt pneumatisch. De aandrijving gebeurt
met kettingen. Een uniek kenmerk is dat de zuigkamer met
de schijf meedraait. De schijf is uitgerust met 30 gaten en
is magnetisch (4 montagepunten). De afstrijker is eveneens
gemagnetiseerd.
De afstrijker moet zo afgesteld worden dat men één zaad per
gat krijgt (dit wil zeggen missers en dubbels voorkomen). De
aanwezigheid van een borstel vermijdt dat onvoorziene zaden toch niet passeren.
De nieuwe verdeeldozen zijn in polycarbonaat + ABS die niet
vervormen met de hitte.
Elk element is voorzien van een foto-electrische cel die zich
in het bovenste gedeelte van de afvoerpijp bevindt. De cel
heeft een dubbele functie : hectarenteller en veiligheid verdeling.
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Aandrukking
Het aandrukwiel kan het contact tussen de grond en het zaad
verbeteren om zo de opkomstsnelheid te verbeteren. Zijn
druk op het steunpunt is regelbaar via verschillende veren
om zich te kunnen aanpassen aan de omstandigheden. Men
kan het eveneens omhooghalen indien de bodem vochtig is
en de aarde aan het wiel kleeft. Er bestaan 2 soorten wielen,
één in inox en het andere in rubber.

Afdekking
Afdekkingswielen in V met afstelling van de druk op het
steunpunt.

Optie TCSL, directe of vereenvoudigde zaai
De kluitenruimer kan vervangen worden door een zaaischijf
verticaal op het tandwiel gevolgd door 2 voorloopdrukwielen. In de standaardconfiguratie van de zaaimachine hebben
de steunwielen een breedte van 115 mm. Voor de directe
zaai in een plantaardige bodembedekker kan men opteren
voor wielen met een breedte van 65 mm.

Chassis
Configuratie bieten 12 rijen
Het chassis is toeplooibaar. De buitenste elementen (2 + 2)
worden boven de 8 centrale elementen geplaatst.
Variant systeem
Accordeon systeem waar de buitenste elementen de volgende elementen meetrekken. Het systeem bestaat in manueel
of telescopisch.

Microgranulator en mestinjector Prosem
De microgranulators moeten elke dag geledigd worden. De
meststoffenbak kan op de zaaimachine geplaatst worden of
vooraan op de tractor.
Hun afstelling gebeurt door toerenregelaars.

Onderhoud
De zaaimachine heeft maar enkele smeerpunten. De zelfsmerende ringen hebben de neiging om zich te veralgemenen. De voornaamste slijtagestukken zijn deze die in contact komen met de bodem (zaaikouters,
schijven, …).
Men moet eveneens heel voorzichtig zijn bij het werken aan de afvoerpijpen.
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Monozaad zaaimachine ED Contour
Veelzijdige pneumatische zaaimachine beschikbaar in 6 of 12 rijen, vast
of toeplooibaar (maïs, koolzaad, zonnebloem, erwten, bonen, bieten).
Zij is bestemd voor zaai op een gewone bodemvoorbereiding.

Afstelling en onderhoud tijdens de zaaiperiode

• Controleer de goede staat van de verdeelelementen (afstrijkerschijf, dichtheid van de verdeelcarter, de punt
•
•
•
•
•

van de uitwerper)
De slijtage van de punten van de zaaikouters en de bemestingskouters
De bandendruk
Controleer de flexible hydraulische leidingen
Controleer de trapezoïdale riem ter hoogte van de kettingaandrijving
De kettingen met rollen onderhouden

Verdeling
De verdeelschijven in kunststof hebben een verschillende
kleur naargelang de teelt. De schijf aangepast voor de bietenteel heeft 30 gaten met een diameter van 2.2 mm (blauwe
kleur). Het is mogelijk om het aantal en de diameter van de
gaten van zijn schijven aan te passen met behulp van universelen schijven waaraan men inserts toevoegt.

Pneumatische zaaimachines

Zaaimachine Amazone

In de distributieschijf, moet de afstrijker (A) afgesteld worden in functie van het soort zaad om missers of dubbels te
voorkomen. Men hoeft de distributieschijf niet te openen om
de positie van de afstrijker af te stellen. Beweeg de hendel
over een staaf met groeven. Bij missers, verplaats de hendel
over een groef naar de buitenkant en bij dubbels naar een
groef aan de binnenkant. Controleer vervolgens de afstellgen op het veld. Indien er, na een kleine afstand, nog missers
voorkomen en de afstrijker goed afgesteld is, vergroot de
opening van de reductorklep (B). Stel vervolgens alle zaaielementen af zoals het eerste element.
A
De mechanische uitwerper (C) bestaande uit een klein metalen bol zorgt voor de reiniging van de gaten geledigd door
een klein gat. Er zijn verschillende maten van bollen beschikbaar. Wanneer deze versleten is, moet men enkel de punt
van de uitwerper vervangen.
De sluiting van de distributieschijf gebeurt op een centraal
punt (grote zwarte schroef op de distributieschijf ) voor een
snelle toegang indien men de afstrijker- of uitwerperschijf
moet veranderen. Bij het veranderen van de schijf moet men
letten op de richting waarin men de schijf plaatst tussen de
kant van de verdeling en de kant van de afzuiging.
Voor het vullen van de zaadbak moet men alle vreemde
voorwerpen uit de bak verwijderen. Men moet eveneens
vochtig zaad vermijden. Voor de hoofdlediging (1) is het luik
goed toegankelijk. Het ledigen van de rest (2) gebeurt door
een afzonderlijk gat dat geopend wordt door een moer los
te draaien.

B

C

1

2
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Afleg in de grond
De speciale kit bieten omvat, behalve de selectieschijf en
een aandrukrolletje, een kouterpunt speciaal voor bieten
dat met het clipsysteem op de basis van de kouter bevestigd
is. De punten van de kouters zijn gemakkelijk verwisselbaar.
Het is absoluut noodzakelijk om de slijtage van de kouters
te controleren om geen afgeronde zaaivoor te maken die de
precisie van het zaaien zou verstoren.
Voor het aandrukrolletje zijn er 3 posities voor de afstelling
van de druk mogelijk. Hoe hoger de hendel (1) is ingeschakeld hoe meer de steundruk toeneemt. Het rolletje kan geblokkeerd worden in een hoge positie wanneer het niet gebruikt wordt.
De valhoogte van het zaad bedraagt 120 tot 140 mm.

Zaaielement
Diepteafstelling : de as moet gedraaid worden na het ontgrendelen van de beugel die vermijdt dat hij draait wanneer
de zaaimachine in werking is.
In de bieten is het systeem in balans. Het is eveneens mogelijk om de druk te verdelen over de drukrollen in beide
richtingen door de positie van de as te veranderen (door
zijn bevestigingspunten te wijzigen cfr. gebruiksaanwijzing)
hetzij naar achteren voor zware bodems hetzij naar voren.
Standaard is de drukverdeling in balans.

De afstelling van het belastingsniveau door de aandrijfveren
te ontspannen kan de druk verschuiven naar het zaaielement
om beter in de grond te dringen. Het gewicht wordt aldus
verdeeld over de kouter en de twee drukrolletjes. Er zijn 3
belastingsniveau’s mogelijk door de positie van de steunbalk
(1) en de veer (2) te wijzigen en deze worden aangegeven
door een sticker op de zaaimachine.

1

2

Men kan de afstand van de wielen in V aanpassen. Bovendien
is het mogelijk om, indien de zaaivoor niet voldoende wordt
toegedekt ondanks de afstelling van de afstand, de helling
van de 2 wielen aan te passen (verplaats de hendel (A) naar
boven : vergroot de beweging van de aarde, naar beneden,
vermindert de beweging van de aarde.
Het gewicht dat op het wiel in V achteraan wordt gebracht
kan verfijnd worden door de hendel (B) (hoe hoger de hendel hoe hoger de uitgeoefende druk).

B

A
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Een manometer in de cabine controleert de druk in de turbine met afgezogen lucht, hij moet tussen 65 en 80 mbar
bedragen (groen bereik).
Het electonisch controlesysteem AMASCAN kan onder meer
ook :
• de verdeling van de zaden en de hele aandrijving controleren
• de snelheid, duur, globale teller weergeven
• het electronische ontkoppelen van de elementen voor de
punten

Versnellingsbak voor het zaaien
Hij is gemakkelijk bereikbaar aan de buitenkant van de machine.
De afstelling van de afstand tussen de zaden gebeurt snel
(54 lagers van 3,1 tot 86,9 cm).
Men moet gewoon de kettingspanner ontspannen met behulp van de handgreep om hem op de gewenste tandwiel te
plaatsen met behulp van een haak.

Pneumatische zaaimachines

Controlemonitor

Bij ploegloze teelttechniek, bij directe zaai of bij
bewerkte groenbedekker

• Het is mogelijk om extra schijven toe voegen voor een zaai

op mulch. Deze zijn afstelbaar op 3 niveau’s. Zij kunnen eveneens in de hoogte geblokkeerd worden bij niet-gebruik.
• De kluitenruimer vooraan op het element is eveneens afstelbaar in de hoogte.

Bemesting

• Het meststofdoseerapparaat bestaat uit een frontale zaad-

bak. Het verdelingshoofd is transparant voor een betere
controle.
• Om de diepte van de bemestingskouter aan te passen moet
men de bevestiging over zijn as schuiven.
• De buizen naar de kouters mogen niet hangen om de
meststof erin niet te blokkeren.

Microgranulator
Een granulaatstrooier voor insecticiden kan worden toegevoegd, met een berekeningsdiskette voor de afstelling van
het debiet.
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Zaaimachines Gaspardo
Pneumatische zaaimachine bieten :
MT : vaste balk 6 of 12 rijen
MTI toeplooibaar 12 rijen
MAGICA inter linie hydraulisch afstelbaar 6 rijen

Onderhoud
Jaarlijks : de elementen ledigen en de zaaimachine afblazen, smering van de verdeeldozen, hoekoverbrenging.
Smering van de kettingen met siliconenspray en controle van hun spanning.
Eveneens de staat van de buizen controleren alsook de bandendruk van 2,2 tot 2,8 bar.
Dagelijks : smering van de assen van de dieptewielen.
Reinigen met de borstel van de fotoelectrische cellen voor de controle van de zaai.
Slijtage : controleer de slijtage van de kleine kouter achter de dubbele zaaischijven. De kleine kouter mag niet
hoger zijn dan de zaaischijven om te zorgen voor een goede zaai.
Controleer eveneens de slijtage van de afstrijkers op de zaaischijven (3 mm voor de bocht).
Controleer de slijtage-indicator op de afdichting om te zaaien met een goede zuigkracht.
Controleer de afwezigheid van te diepe krassen op de schijven (verlies aan zuigkracht). Controleer eveneens
de afwezigheid van te veel stof. De schijven hebben 36 gaten met een diameter van 2,1 mm. De mengers
moeten zich binnnenin bevinden.

Zaaielement
De zaaidiepte is afstelbaar dank zij steunwielen van 1 (minst
diep) tot 6 (diepst). Het zijn 2 laterale steunwielen die een
meer of minder diepe zaai zullen toelaten, standaard hebben zij een breedte van 115 mm maar een andere keuze met
een breedte van 65 mm (in geval van stenen, voor een betere doorgang maar ook voor een betere aandrukking rond
het zaad) is mogelijk bij de aankoop van de zaaimachine.
De belastingsdruk op de elementen bedraagt 95 kg (standaard met één enkele veer). Optioneel kan een tweede veer
toegevoegd worden voor een druk van 125 kg. Het is eveneens mogelijk om de standaard veer te vervangen door een
veer met een regelbare druk.

Verdeling
Door de afstrijkers kan men zaad per zaad zaaien en hierdoor missers of dubbels vermijden. De mobiele afstrijker (1)
is afstelbaar van 1 tot 11 naargelang de grootte van het zaad.
Door de vaste afstrijker (2) worden dubbels vermeden.

2

1
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Men kan kiezen voor de "beroepspoot " in inox (hoogte : 200
mm, breedte : 20 mm), dit rolletje zorgt voor een betere aandrukking van het zaad. Het heeft een carbide schraper. De
belastingsdruk is regelbaar van 0,9 kg tot 3,6 kg om zich aan
te passen aan de verschillende zaaiomstandigheden. Het kan
eveneens verhoogd worden in vochtige omstandigheden.
De afstelling van de belastingsdruk van de zaadbedekkingswielen kan gebeuren in functie van de variabiliteit van
de zaai van 1 minste druk tot 9 meeste druk.

Kluitenruimer : afstelling in de hoogte (basisuitrusting) met
een kouter vooraan (slijtagestuk) die iets lager moet staan
dan de kluitenruimer. Deze moet 2 tot 3 cm boven de grond
staan.

Pneumatische zaaimachines

Aandrukking

Roterende voorloopdrukwielen in optie.

Voor een goede afzuiging op opdat het zaad perfect tegen
de schijf "plakt", is het nodig om tijdens de zaai een druk van
45 tot 50 mbar aan te houden.

Uitrusting
Meststofinjector : bijzonder stevig, toerenregelaar + sterrenwiel (mechanische aandrijving) of snelheidsopname door
GPS of radar (electrische aandrijving). Vaten op de zaaimachine of frontale bak.
Microgranulators : bak van 16 l, met 2 afstellingen per volumetrische stap (cfr. Foto hiernaast).

Zaaicontroleur : 3 modellen :
• HCS : alleen hectarenteller
• V800 : HCS + zaadcontroleur dank zij een electrische fotocel
tijdens de val van het zaad. Analyse rij per rij : af- of aanwezigheid van zaden.
• MCE (zie foto hiernaast) : 6 000 of 12 000 : V800 + Lijnalarm
: aanwezigheid van dubbels, afstand tussen de zaden, hoeveelheid zaden per hectare + electrisch uitsluiting van een
lijn.
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Zaaimachines Kuhn Planter 2
Pneumatische zaaimachine met zaaikouters, voor verschillende
soorten zaden (bieten, maïs, zonnebloem, bonen, koolzaad, soja,
erwten, sorghum, katoen, …).

Controleer vóór de zaai :
• De afstand van de zaaielelementen
• De spanning van de riemen en de kettingen
• De cel van de zaaicontroleur = goede staat en goede zaaddetectie
• De slijtage van de kouters
• De afstelling van de sporentrekkers
• De beschikking over de aangepaste schijven
• Uitvoering van smering en controle op slijtagestukken (volgens de instructies)
• De kamwielen
Controleer regelmatig de bandendruk :
• Banden 5x15 : 1.7 bar
• Banden 6,5x15 : 2.7 bar
• Banden 26x12 : 1.4 bar
Een te lage druk van 1 bar komt overeen met een verhoging van de populatie met 3 %.

De in de hoogte afstelbare kluitenruimers dienen voor het
verwijderen van de kluiten en kleine stenen die zich op de
zaailijn bevinden.

De afstelling van de zaaidiepte is belangrijk tijdens het zaaien
van de bieten. De zaden moeten geplaatst worden in contact
met de vochtige grond. De afstelling van de zaaidiepte gebeurt met de joystick ongeacht de samenstelling van het
element (steun achteraan, balans, zaaischijven). De grondhoogte wordt gecontroleerd op de trapsgewijze schaal.

De schijven met 22 gaten, gebruikt in bieten, laten een afstelling van de afstand tussen de zaden toe tussen 9.8 en 29.5
mm (in functie van de afstelling van de versnellingsbak en de
afstand tussen de rijen). Het is belangrijk om vóór de zaai te
controleren of de schijven afgestemd zijn op de te zaaien teelt.
Bij een eventuele demontage moet men elke schijf goed nummeren. Indien men bij een lekkage het afdichtingsstuk moet
veranderen, is het absoluut noodzakelijk om de schijf te veranderen. Indien men de schijf moet veranderen, is het niet
noodzakelijk om het afdichtingsstuk te veranderen. Controleer regelmatig of de schijven niet verstopt zijn. Bij het terug
in elkaar zetten van de schijven moet men zeer oplettend zijn
en de richting van de schijven niet omkeren, in welk geval de
roerringen de afdichting kunnen beschadigen.
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Er bestaan 6 posities om de werkhoogte van de zaaischijven
te regelen. Wees voorzichtig en laat ze niet te diep werken,
want in dit geval kan de kouter geen correcte zaaivoor maken
voor een goede plaatsing van het zaad. Over het algemeen
moet men de zaaischijven 1 cm boven de kouter afstellen
opdat deze een correcte zaaivoor zou kunnen vormen.

Pneumatische zaaimachines

De afstrijker moet één zaad per gat plaatsen zonder dubbels
of missers te creëren. Hij bedekt min of meer de gaten van de
schijf naargelang de positie waarin de gebruiker hem plaatst
via een hefboom. De positie wordt aangegeven door een
naald die beweegt voor een trapsgewijze schaal. Indien de
afstrijker te ver van de gaten van de schijf geregeld wordt
(hoge waarde op de schaal), kunnen er dubbels ontstaan.
Indien hij te veel gaten op de schijf bedekt (lage waarde op
de schaal), kunnen er missers voorkomen. Voor de omhulde
biet situeert de afstelling zich tussen 10 en 15. Bij deze benadering moet men de afstelling die afhangt van de omvang
en de vorm van het zaad, bijsturen. Deze afstelling moet gebeuren bij elke verandering van ras. Opgepast, de afstrijker
kan slijtage ondergaan. In geval van demontage of verandering van de afstrijker, is het noodzakelijk om zijn positie aan
te passen door middel van een specifieke wig (N01879A0).
Neem contact op met de handelaar om een identieke afstelling van alle afstrijkers voor een bepaalde positie van de
machine te bekomen.

Het tussen-rolletje verbetert het contact grond-zaad en verbetert aldus de opkomstsnelheid. Dit rolletje moet over de
bodem van de voor gaan, het is dus belangrijk om de uitlijning van dit rolletje te controleren. Bij kleverige omstandigheden moet men het omhoog houden opdat de zaden
er niet blijven aanplakken. De druk uitgeoefend door dit rolletje kan niet aangepast worden.

De achterste wielen in "V" drukken de aarde op het zaad.
Hun steundruk en de afstand tussen de wielen zijn afstelbaar
om de aandrukking in de zaaidiepte af te stellen.

Door de veren kan het element voorzien worden van ballast
voor een betere indringinge in de harde of slecht voorbereide bodems of ontlast worden om te vermijden dat het te ver
inzinkt in zachte bodems. In geval van een gewone set van
zaaischijven, zijn er twee veren. Elke veer kan een druk van
20 kg uitoefenen, hetzij 40 kg in totaal per element.
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Zaaimachines Kuhn Maxima 2
Pneumatische zaaimachine gekenmerkt door een afleg in de
grond met dubbele zaaischijf.

De kluitenruimer verwijdert de kluiten en kleine stenen in
de zaailijn. Het voorloopdrukwiel daarentegen verwijdert de
plantaardige resten aan de oppervlakte en op de doorgang
van het zaaielement. Hij is afstelbaar in de hoogte en de
twee stervormige schijven kunnen zich kruisen min of meer
in functie van de hoeveelheid resten op de bodem. In moeilijker omstandigheden is er een openingsschijf beschikbaar
in optie.

De afstrijker kan afgesteld worden op één zaad per gat. Hij
wordt afgesteld in functie van de soort maar ook van het ras.
Een slechte afstelling zal missers of dubbels creëren.

Het zaad zal gepositioneerd worden tussen de zaaischijven
juist achter de minikouter die de zaaivoor zal maken. Het is
belangrijk om zijn slijtage te controleren.

Het doel is om het zaad in contact te brengen met de vochtigheid van de grond. Het is daarom noodzakelijk om een zaaidiepte te kiezen in overeenstemming met de omstandigheden van de dag waarop gezaaid wordt. Om dit te doen,
gebruik deze hendel die de diepte regelt om de 0,5 cm.

Drukveer die op het zaaielement kan drukken : 2 * 20 kg extra. Hierdoor kan men zaaien in een hardere bodem.

De afstelling van de zaaidichtheid maakt het mogelijk om
het juiste aantal zaden per hectare in te stellen. De afstelling
moet gebeuren aan de hand van tabellen om de juiste versnellingen te kiezen en zo de gewenste populatie te bekomen.
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Kuhn Planter 2 en Maxima 2

De meststofinjector bestaat uitsluitend voor vaste meststoffen
bij Kuhn. De schijven werken de stikstof in op 5 cm van de rij bieten waardoor een betere opname van de stikstof door de jonge
plant bekomen wordt.

Een microgranulator is beschikbaar in optie.

Teller
Bij Kuhn bestaan er 3 in optie :
• De mechanische teller. De aflezing van de gezaaide oppervlakte kan niet rechtstreeks gebeuren. De
waarde die men afleest op de teller moet gedeeld worden door het cijfer opgenomen in de tabel in
bijlage (of op de plaat die de teller draagt) dat rekening houdt met het aantal rijen en de afstand.
• De distributieschijf HECTOR 3000 meet :
- De oppervlakteteller (dagelijks en totaal)
- De zaaisnelheid van het geheel tractor-zaaimachine
De electronische distributieschijf KMS 412 meet de dichtheid van de populatie rij per rij voor zaaimachines met 3 tot 12 elementen.
De functies van deze distributieschijf zijn :
• Onmiddellijke weergave van de populatie rij per rij en van het gemiddelde per rij (in miljoenen zaden
per hectare of in cm afstand tussen de zaden). Er is een overgangsmodus voorzien voor de kleine zaden
(zonnebloem en koolzaad) die moeilijk te tellen zijn.
• Weergave door "bar-graph", waarmee men rechtstreeks en snel de werking van het geheel van de rijen
kan aflezen : duidelijke identificatie van de rijen in alarm.
• Mogelijkheid tot het volgen van een bepaalde rij.
• Hectarentellers partieel, seizoensgebonden en totaal
• Programmatie in een rollend menu
• Weergave van de snelheid in km/u.
De distributieschijf KMS 412 is koppelbaar aan een distributieschijf voor ontkoppeling KMD112 die de
verdeling van de zaden in de rijen kan stoppen.

KMS 412

KMS 412 + KMD 112

Onderhoud - De zaaimachine moet regelmatig gereinigd worden om ze in goede operationele staat te
houden en de slijtage te beperken. Reinig de verdeelschijven met een schone doek.
Overwintering - Opgepast, de machine moet met lege zaadbakken, beschut tegen vochtigheid, op een
stabiele en horizontale bodem geplaatst worden. Om te voorkomen dat de machine roest, spuit een laag
bioafbreekbare olie over het geheel behalve op de microgranulator die perfect droog en zonder smering
moet bewaard worden.
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Zaaimachine Vicon Rau Multicorn
Pneumatische precisiezaaimachine met 4 tot 24 rijen voor bietenzaad, koolzaad, maïs, bonen, zonnebloem, sorhum, soja, …

Controleer vóór de zaai :
• de afstand tussen de zaaielementen
• de horizontale positie van de zaaimachine in lengte en breedte
• het type zaaischijven ten opzicht van het zaad
• de staat van de schakelaars voor de onderdruk te creeëren

Vorming van de zaaivoor
De zaaimachines Multicorn zijn uitgerust met een zaailijn
met dubbele schijf waardoor kan gezaaid worden in de
meeste omstandigheden (op geploegde grond, na eenvoudige klaarlegging of zelfs bij directe zaai). Twee grote wielen
met een grote diameter gemonteerd op een schommel geven een constante zaaidiepte. De zaaidiepte wordt geregeld
met een gemakkelijk bereikbare hendel die 5 mm extra geeft
aan elke kant (diepte van 10 mm tot 80 mm).
De aandrukking van de zaailijn (150 kg) zorgt voor de handhaving van het element in de bodem; hij kan verhoogd worden tot 230 kg voor specifieke toepassingen zoals “directe
zaai”. De zaaielementen hebben ook een roterende afstelbare kluitenruimer of stroruimer om het afval of de resten in
de zaailijn te verwijderen.

Verdeling en aflegging van het zaad
Het zaad wordt vastgeplakt en vastgehouden op de schijf
door de luchtdruk. Het gaat door een dubbele afstrijker
met onafhankelijke regeling zodat elk risico op dubbels vermeden wordt. In het onderste gedeelte valt het zaad door
luchtdrukonderbreking in een valgoot. Een sluiter zorgt voor
de luchtdrukonderbreking, een uitwerper verwijdert het
zaad in geval dit aan de schijf zou blijven hangen. Het naadloze verdelingssysteem vermijdt elke wrijving en schade
aan de schijf; er is geen onderhoud nodig afgezien van het
schoonmaken.

Afdekking van de zaaivoor
Aan de achterkant dekken twee wielen met loopvlakken van
25 mm (of 50 mm) de voor toe en verschaffen opnieuw een
optimale druk op het zaad. Deze wielen met afstelbare druk
(van 25 tot 45 kg), helling en afstand zorgen voor de afdekking van het zaad.
Een intermediair wiel geplaatst net achter de afdaling van
het zaad, zorgt voor de regelmatige aflegging van het zaad
in de rij en verhoogt het contact grond / zaad (snellere ontkieming). De druk van dit intermediaire wiel is afstelbaar
volgens de omstandigheden; het kan ook worden uitgeschakeld bij te vochtige omstandigheden.
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De aandrijving van mechanische zaailijnen gebeurt vanuit
een verhoudingsversnellingsbak . Zij maakt het mogelijk
om, in combinatie met de bietenschijven (24 of 23 gaten),
een afstand tussen de zaden variërend van 6 tot 35 cm te
verkrijgen.
Een electrische aandrijving van elke zaailijn is eveneens
beschikbaar; genaamd Synchrodrive, kan deze electrische
aandrijving van technologie Isobus de afstand tussen de zaden eindeloos variëren. Hij beschikt systematisch over een
controle van de aflegging van het zaad, van de luchtdrukonderbreking rij per rij en hij kan gekoppeld worden aan een
GPS module voor modulatie door cartografie.

Onderhoud
• Visuele controle van de turbine alsook van het luchtdrukniveau
• Visuele controle van de aandrijfkettingen
• Visuele controle van de staat van de aandrukwielen en de sporenkouters
• Visuele controle van de bandendruk

Pneumatische zaaimachines

Aandrijving van de zaailijnen

Overwintering
• Ledig het geheel van de zaaielementen, maak het volledige werktuig schoon met perslucht (vermijd
water) tijdens de overwintering
• Verminder zo veel mogelijk de druk van de verschillende elementen (druk op de zaaielementen, van
de afsluitelementen)
• Zorg ervoor dat alle overbrengingskettingen juist worden gesmeerd
• Smeer de scharnierpunten van het chassis en de sporentrekkers

Voor de microgranulator en bemestingsapparatuur, zie de gemeenschappelijke fiche van Kverneland en Vicon (pagina 40).
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Zaaimachines Kverneland
Optima HD en Optima HD e-drive
De pneumatische precisiezaaimahines Optima HD en Optima HD
e-drive zijn bedoeld om meerdere zaden te zaaien : omhuld bietenzaad, maïs, bonen, erwten, koolzaad, … Zij zijn beschikbaar voor 6
tot 16 rijen op een vast chassis, telescopisch of inklapbaar.

Afstellingen van de zaaidichtheid
Optima HD
Mechanische aandrijving van de rijen door wiel(en) en
versnellingsbak(ken) met verwisselbare tandwielen (14 standen).
De tandwielen worden opgeslagen in de deur van de versnellingsbak en de afstellingspaneel bevindt zich in de nabijheid.
Optima HD e-drive
• Electrische aandrijving ISOBUS ISO 11783 (electrische motor op elke lijn).
• Continue regelbare afstand tussen de zaden vanaf de terminal in de cabine.
• Supplementaire functies toegelaten op de electrische aandrijving :
• Uitzetting perceel
• Aanpassing van het debiet
• Telling van de zaden
• Ontkoppeling lijn per lijn
• Onderbreking van de lijnen door GPS
• Geo-Seed systeem : synchronisatie van de lijnen

Afstelling van de zaaidiepte
Die zaaidiepte is een belangrijk punt om een homogene
opkomst te bekomen, d.w.z. identieke groeistadia tussen
alle planten. De optimale zaaidiepte wordt immers bereikt
wanneer de zaden in contact komen met de vochtigheid van
de bodem.
In de zaailijn Optima HD wordt de zaaidiepte gecontroleerd
door laterale steunwielen die zich aan elke kant van de zaaischijven bevinden. De afstelling van de zaaidiepte wordt geregeld door een hendel aan de achterkant van de zaailijn. De
afstelling van de zaaidiepte kan variëren van 0 tot -9.5 cm.

Afstelling van de afstrijkers
Om dubbels en missers te voorkomen beschikt het hart van
de zaaimachine Optima HD over 2 afstrijkers . De zaden worden één voor één geselecteerd om vervolgens regelmatig
verdeeld te worden.
De bovenste afstrijker in "Off" positie kan de gaten dichten
en dus het zaaien stoppen.
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De belangrijkste functie van het tussendrukwiel is de zaden
"aandrukken" en aldus het contact met de bodem te bevorderen. Bovendien verbetert dit wiel de nauwkeurigheid van
de plaatsing van de zaden door te vermijden dat zij op de
bodem verder rollen. De druk op het tussendrukwiel is afstelbaar (3 posities) door belastingsveren.
Wanneer de omstandigheden het gebruik van tussendrukwielen niet vereisen (bijvoorbeeld te hoge vochtigheid),
is het raadzaam om ze buiten dienst te stellen door ze aan de
hiervoor voorziene haak te hangen.

Afstellingen van het aandrukkingsblok in V
Afstelling van de druk op de afdekkingswielen : door deze
afstelling kan de uitgeoefende druk op de afdekkingswielen
in V aangepast worden. Het is mogelijk om 0 tot 40 kg toe te
voegen.
Instelling van de afdekkingshoek : doordat de afdekkingswielen gemonteerd zijn op een excentriel is het mogelijk om de
hoek te veranderen, teneindealle voren te kunnen sluiten
ongeacht de gekozen technische werkwijze.

Pneumatische zaaimachines

Afstellingen van druk op het tussendrukwiel

Afstelling van de afstand van de afdekkingswielen : afhankelijk van de zaaiomstandigheden, is het mogelijk om de wielen min of meer samen te trekken.

Afstellingen van de onderdruk
Het onderdrukpeil is van groot belang voor de goede aflegging van de zaden. Als de druk te laag is kunnen de zaden
loskomen en als de druk te hoog is zullen de zaden met minder precisie losgelaten worden. Door een manometer op de
voorkant van de machine, kan het drukniveau met precisie
aangepast worden door de rotatiesnelheid van de turbine te
doen variëren.
De optimale onderdrukafstelling voor de biet moet zich tussen -40 en -50 mbar bevinden.

Afstellingen van de druk op de zaaielementen
Standaard is de druk uitgeoefend door de zaaielementen op
de bodem 150 kg / lijn.
In optie, zal het mogelijk zijn om een extra druk kit (foto hiernaast) bestaande uit een hendel met 3 standen (trapsgewijze
van telkens +30 kg extra) te hebben. Aldus zal het mogelijk
zijn om maximum 230 kg/lijn te zetten.
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Afstellingen van de kluitenruimers of roterende stroruimers
Functie : verwijderen van kleine stenen en kluiten van de
zaailijnen.
De afstelling van de werkhoogte van de kluitenruimer gebeurt door een schroef.

Functie : de zaailijnen ontdoen van plantenresten en andere
resten van de vorige oogst.
De afstelling van de werkhoogte van de kluitenruimer gebeurt
door een schroef (optimale werkhoogte : 1 cm in de grond).

Verrichtingen en controle vóór de overwintering

• Volledige lediging van de resterende zaden in de zaadbak
(via het luik aan de onderkant van de carter).

• Kuisen van de machine, smering van de sporentrekkers en
draaipunten op het toeplooibare chassis.

• Controleren van de staat van de schakelaars voor het
creeëren van de onderdruk.

• Controleren of de gemonteerde zaaischijven aangepast

zijn aan de te zaaien teelt (schijven van 24 gaten voor de
biet).

• Voor de Optima HD, controle van de aandrijfkettingen en
smering (speciaal kettingvet).

• Controle van de aandrukwielen : controleren of er geen
sneden in de rubber banden zijn.

• Controle van de staat van de kouters (een kouter wordt
vervangen maar niet bijgeslepen).

• Controleren van de bandendruk (zie de instructies van de
fabrikant).

Voor de uitrustingen voor het toepassen van microgranulaten en meststoffen, zie naar de gemeenschappelijke fiche Kverneland en Vicon (bladzijde 40).
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Zaaimachine MONOSEM MECA V4
Mechanische zaaimachines voor omhuld bietenzaad.
Afleg met kouters.

Afstellingen en onderhoud vóór de zaaiperiode

• Controleer de juiste stand, de aanspanning van de elementen en hun afstand.
• Controleer de banden : staat en druk. Een onaangepaste druk of een te overmatige slijtage hebben een
rechtstreeks effect op de zaaidichtheid.

• Controleer de goede werking van de hefcylinders.
• Pas de afstellingen van de sporentrekkers aan in functie van de tractor en controleer de koppelingen.
• De aandrijving van de verdeling gebeurt ter hoogte van de wielen, het is dus belangrijk om de werking te
controleren.

• Controleer de goede werking van de parallellogrammen en het parallellisme van de elementen (corrigerend
systeem op het bevestigingspunt van het chassis).

• Raadpleeg de instructies voor het uitvoeren van de smering van de verschillende elementen.
• Doe het onderhoud van de kettingen alle 2-3 jaar door onderdompeling in diesel.
Verdeling
• Schijf 5.5 of uitzonderlijk 5.7 voor grotere zaden. De lediging van de zaadbakken moet één keer per dag gebeuren
om te vermijden dat de grotere zaden in de elementen
blijven.
• Zorgvuldige controle van de slijtage van de zaadbakken en
de schijven ieder jaar. De slijtage van de schijven is evenredig aan de snelheid. De omhullingen bevatten immers
silicium, hoe hoger de zaaisnelheid, hoe groter de slijtage.
• Opgepast voor krassen bij de handeling van het zaad.
Controleer de binnenkant van de zaadbak voor de MECA
2000 en MECA 3. Op de MECA V4 werd een inoxe afstrijker toegevoegd, waardoor ze minder gevoelig zijn voor dit
probleem.
• De borstels dienen voor het reinigen van de binnenkant
van de cellen. Zij zijn in de hoogte verstelbaar door een
schroef (zij moet tot aan de ingang van de cel komen). Zij
moeten ieder jaar vervangen worden.
• Pas op voor opspattend water. Het is beter om perslucht te
gebruiken om de elementen te reinigen.
• Behalve bieten kan hij koolzaad (indien goed gekalibreerd)
of omhulde cichorei zaaien met aangepaste schijven en
afstrijkers.
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Zaaielement
De zaaidiepte gebeurt met een steunwiel vooraan of via
een evenwichtsbalk (steunwiel in verbinding met de afdekkingswielen achteraan). De afstelling van de werkdiepte
gebeurt door een getande hendel voor de versies met steunwiel vooraan en door een raderwieltje voor de versies met
evenwichtsbalk.
De aandrukking van het zaad gebeurt door het onafhankelijk
aandrukwieltje. Zijn drukafstelling gebeurt door een veer die
maximaal moet worden uitgerekt en ontspannen tijdens de
tussenseizoen. Men kan spelen met het kettinkje. De schraper moet het wiel net raken. In geval van slijtage moet men
hem vervangen.

Afleg in de grond
Controleer de slijtage van de kouter (opgepast : verschillende slijtage volgens de positie ten opzichte van de
wielen). De gebruikers kunnen kiezen tussen een standaard kouter en een speciale kouter die een minder uitgesproken aanvalshoek heeft en die een betere zaai in
plantaardige resten toelaat. Het is mogelijk om kouters
in carbide te hebben. Opgepast, deze zijn breekbaarder
in aanwezigheid van stenen en het bovenste deel van de
kouter moet eveneens uit carbide bestaan om slijtage op
deze plaats te vermijden.
De dubbele zaaischijven (in optie) zijn vast ten opzichte
van de kouters. Hun diepte wordt afgesteld door twee
onafhankelijke wielen vooraan voor de versies met steun
vooraan en door onafhankelijke wielen en aandrukkingswielen achteraan voor de versies met evenwichtsbalk. De steunwielen vooraan zijn onafhankelijk van de
dubbele schijven. De elementen met dubbele schijf worden geleverd met bijkomende afstelbare ondersteunende
veren.
De kluitenruimer is afstelbaar in de hoogte.
De wielen in V met een breedte van 40 mm, standaard
geleverd, functioneren bijzonder goed in kleiachtige bodems en in zwaardere gronden in het algemeen. De wielen
achteraan in V verzekeren de afdekking van de zaden en
zijn afstelbaar in afstand. Een veer past de druk van de achterwielen in V aan en stabiliseert het element.
De concave wielen (weinig verkocht) worden gebruikt
in zeer homogene grond (pas op voor dichtslaan van de
grond).
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Het analyseert de doorgang van de zaden (CS 1000) en telt
ze (CS 3000, CS 5000). Hij geeft een alarmsignaal in geval van
gebrek aan zaden of verstoppingen ter hoogte van de kouters. Er bestaan 3 types : CS 1000, CS 3000 en CS 5000.
De CS 5000 kan eveneens de electromagnetische lijnonderbrekingen manueel of automatisch (Tramline) beheren. Een
radar kan de snelheidsreceptor vervangen om de reële snelheid van de werkgang te meten.

Microgranulator
De verdeling gebeurt door de zwaartekracht en door middel
van een archimedesschroef. De verdeling is evenredig aan
de zaaisnelheid .
De microgranulator kan aangepast worden op de meeste
zaaimachines. Het is belangrijk om de microgranulator te
reinigen na elk gebruik en tussen de seizoenen. Men moet
er voor zorgen dat de leidingen niet gedraaid of ingesneden
zijn.
Er bestaat een tabel om te helpen bij de afstelling van de
verschillende tandwielen afhankelijk van de dosissen product.

Mechanische zaaimachines

Het zaaicontroleapparaat

Bemesting
Bij vaste meststoffen gebeurt de verdeling met een archimedesschroef. De positionering in de grond gebeurt door kouters of schijven. Het is raadzaam om de instelling van schijven of kouters ten opzichte van de zaailijn te controleren. De
zaadbakken bevinden zich op de zaaimachine maar kunnen
eveneens vooraan op de tractor geplaatst worden (bemester
vooraan). De afstelling gebeurt door de versnellingsbak met
tandwiel en ketting. Er bestaat een tabel om te helpen met
de afstelling van de verschillende tandwielen afhankelijk van
de gewenste dosissen. Voor een regelmatige verdeling van
de meststof moet het zwarte deksel boven de distributieschijf goed ingesteld zijn.
Reinig tijdens de winter het gehele verdelingssyteem, laat
de valdeuren open en vet de metalen onderdelen in. Bij
vloeibare meststof, doet Monosem enkel het gedeelte afleg
in de grond; het gedeelte verdeling, DPAE systeem wordt gemaakt door een gespecialiseerde toeleverancier. Contacteer
de technisch-commercieel inspecteur van Monosem voor
meer informatie.
Andere opties
SeedDrive :
• Hydraulische aandrijving van de verdelingen voor de aanpassing van de zaaidichtheid vanuit de tractorcabine.
• Meting van de snelheid door radar (onderdrukking van het doorslippen)
• Soepele en regelmatige aandrijving
• Controleur geïntegreerde zaai
• Betrouwbaar en onderhoudsvrij systeem
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Zaaimachine GILLES Précis +
Mechanische precisiezaaimachine. Naast bieten kan hij cichoreizaad
zaaien met aangepaste schijven.

Afstellingen en onderhoud voor de zaaiperiode

• Plaats de zaaimachine op een vlakke gebetonneerde plaats. Controleer de goede afstelling van het chas•

•
•
•
•
•
•
•

sis en de elementen. In geval van afstellingsproblemen is het raadzaam om contact op te nemen met de
technische dienst van de firma.
Begin met het volledig leegmaken van de zaadbakken en blaas ze uit met perslucht. Het is aangeraden om
de schijven te demonteren. Bij de demontage is het aanbevolen om elke schijf te nummeren ten opzichte
van haar element. Reinig alle elementen met perslucht. Vergeet niet om de centrale groef van de schijf
waar de uitwerper passeert, te reinigen. Men moet de bakken leegmaken en ze uitblazen.
In geval van krassen op de schijven, raadt men aan om het perifere oppervlak van de schijven zeer lichtjes
te polijsten met zeer fijn schuurpapier.
Bij de hermontage, controleer de goede instelling van de bovenste déflector en controleer of de uitwerper
een beetje “spel” heeft : hij moet vrij zijn in de groef.
Smeer alle kettingen.
Vet alle elementen in die in contact komen met de bodem.
Voor langdurige opslag perioden moet men voorkomen dat de kouters en alle wielen bekleed met rubber
(steun-, aandruk- en afdekkingswiel) permanent op de grond staan.
Alvorens met de zaai te beginnen, controleer de bandenspanning (1,3 Bar) en de goede spanning op de
kettingen die de elementen aandrijven.
Voor de inklapbare frames, wordt de uitlijning geregeld door middel van aanslagpennen die zich op de
steunbalk bevinden. Men mag in geen geval de positie van de centrale stangen wijzigen. Het is raadzaam
om vet te smeren in alle vetnippels op de bewegende delen.

Dagelijks onderhoud en controle

• Smeer de transmissiekettingen, de scharnieren van de inklapbare en beweegbare zaaimachines en de scharnieren van de sporentrekkers.

• Controleer de rotatie van de elementen, de goede werking van de electronische controle distributieschijf en de
netheid van de aandrukwielen.

• Zorg ervoor dat de zaadbakken elke avond geledigd worden en laat de zaaimachine leeg draaien om de zaden
te verwijderen die zich nog in de cellen bevinden.
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Schijven met 6 cellen die de zaden één per één selecteren.
De afstelling van de deflector vereist enige voorzichtigheid
(zie handleiding) :
• verwijder de zijklep van de distributieschijf
• draai de bevestigingsmoeren van de deflector los
• plaats de wiggen tussen de schijf en de deflector (dikte gelijk aan 2 vellen papier of plastiek d.w.z. 0,15 tot 0,18 mm)
• draai de moeren opnieuw vast door lichtjes omhoog te
duwen op de deflector
• controleer opnieuw de goede opening tussen de deflector
en de schijf door wiggen in te voegen, en herhaal het afstellingsproces indien het resultaat niet bevredigend is
• bevestig de zijklep
Bij het zaaien is het absoluut noodzakelijk om de deksels van
de zaadbakken goed te sluiten om te vermijden dat stof of
kleine steentjes in de elementen komen.

Afleg in de grond

Mechanische zaaimachines

Verdeling - zaadselectie

De afleg in de grond gebeurt door een scherpe kouter met
één of twee vleugel(s).
Het is essentieel om elk jaar de slijtage van de kouters te
controleren met en nieuwe kouter die hiervoor in voorraad
gehouden wordt. Een versleten kouter betekent een verslechtering van de zaaikwaliteit.
De zaaidiepte wordt geregeld door de hendel achteraan het
element. Het mechanisme beïnvloedt de verbinding tussen
het drukwiel en het afdekkingswiel en kan het zaaielement
verhogen of verlagen. De mecano-gelaste index-schalen
dienen als herkenningspunt ter hoogte van de kouters. Zij
bevinden zich niet noodzakelijk in dezelfde uitlijning. Dit is
geen afwijking ! Voor eenzelfde positie van de indexen ten
opzichte van hun gegradueerd plaatje, bevinden de kouters
zich allemaal op hetzelfde niveau.
De aandrukwielen zorgen voor het contact zaad - bodem.
Het zijn wielen met een rubberen loopvlak. Zij glijden zijwaarts en zijn uitgerust met twee drukveren.
Het holle afdekkingswiel (met of zonder rubberen loopvlak)
wordt gebruikt om het zaad af te dekken met een homogene
hoeveelheid aarde.
Een vlak rubberen wiel wordt aangeraden voor de afdekking
van de cichoreizaden.
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Controlesystemen
• Zaaddetector
Afstelling van de zaaddetector. Dit is een sensor die het
ontbreken van zaden detecteert. Deze is uitgerust met
een afstellingsschroef voor gevoeligheid. Om deze schroef
te bereiken moet men eerst een kleine plastiek beschermingsschroef wegnemen die zich in de sensor bevindt.
• Rotatiereceptor van de schijf
Deze controleert de goede werking van het element. Hij
moet op 1,5 mm van de schijf ingesteld worden. Om hem
goed af te stellen, breng het uiteinde van de receptor
tegen de schijf en maak hem vervolgens 1,5 draaien los,
hetgeen overeenkomt met een afstand van 1,5 mm.
Ga als hierboven tewerk voor het afstelling van de gevoeligheid.

Speciale uitrusting
• Voor de bodembedekkers :
De elementen kunnen uitgerust worden met zaaischijven om te zaaien in bodembedekkers.
Bij het starten van de zaai, stel de snijdiepte van de zaaischijven in op positie 3, pas vervolgens aan naargelang de omstandigheden. De afstellingen bevinden zich tussen de schijven. Met behulp van de handgreep voor de diepteregeling moet men ervoor zorgen dat de kouter een duidelijk spoor in de grond
drukt, om een goede positionering van het zaad mogelijk te maken. Controleer tussen twee zaaiseizoenen de goede staat van de lagers.
• Voor de toediening van stikstof :
Het bedrijf kan een chassis leveren, al dan niet toeplooibaar, waarop men een onafhankelijk systeem kan
plaatsen voor de toediening van vloeibare of vaste stikstofbemesting, tussen de tractor en de zaaimachine.
• Voor de toediening van microgranulaten :
Het bedrijf beschikt over twee installaties voor de verdeling van microgranulaten, één in continu en een
ander in punctuele toediening op het zaad.
Het debiet van de microgranulatoren is afstelbaar door een reeks tandwielen aanwezig in de versnellingsbak voor microgranulatoren. Wij verwijzen naar de handleiding voor de selectie van de versnellingsbak die moet gebruikt worden in functie van de dosissen toe te dienen product.
Het debiet is evenredig met de zaaisnelheid. Het is absoluut noodzakelijk om de microgranulator te reinigen na elk gebruik en zeker na de zaaiperiode. Men moet ervoor zorgen dat de verdelingsrotoren tussen
twee zaaiperiodes worden gedemonteerd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor een eenvoudige en
correcte hermontage.
Controleer de goede staat van de afvoerbuizen.

34
04 -Brochures fiches semoirs mécaniques.indd 34

30/08/2010 13:43:41

Mechanische pecisiezaaimachine van 6, 12, 18 en 24 rijen voor bieten-,
cichoreizaad en koolzaad.

•
•
•
•

Controleer vóór de zaai :
de afstand tussen de zaaielementen
de perfecte horizontaliteit van het chassis zowel in lengte als in breedte
de bandenspanning die 1,5 bar moet bedragen

De 12- en 18-rijige zaaimachines zijn vast of toeplooibaar.
Het toeplooien van het chassis en de sporentrekkers gebeurt
hydraulisch met behulp van de besturingsdoos die in de cabine geplaatst is. Voor zaaimachines met een grote breedte
zijn de wielen verdeeld over de 3 delen van de zaaimachine.
Bij het zaaien is het absoluut noodzakelijk om te controleren
of alle wielen van de zaaimachine goed op de grond rusten.
Toegeplooid, blijven de sporentrekkers perfect verticaal
waardoor botsingen met hindernissen vermeden worden.

Mechanische zaaimachines

Zaaimachine Vicon Rau Unicorn

Het zaaielement wordt gekenmerkt door een schijf met 5
of 6 cellen die van binnenuit wordt gevoed met zaden. De
schijf draait in de zaairichting van de zaaimachine en wordt
gekenmerkt door een hoge rotatiesnelheid, waardoor het
effect van de snelheid op de val van het zaad geannuleerd
wordt.
Een slijtagering wordt aangebracht tussen de schijf en het
lichaam van het element.
De valhoogte van het zaad is fel verlaagd met ongeveer 1,5
cm.

De diepteafstelling gebeurt met een interval van 5 mm.
De kluitenruimer is geïntegreerd in het parallellogram systeem. Zijn afstelling gebeurt ter hoogte van de afstellingsstaaf.
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De uitwerper (halve maan [1]) wordt afgesteld met een “excentriek”. Hij moet zo dicht mogelijk bij de schijf geplaatst
worden, maar mag ze in geen geval raken. Om de goede
werking te controleren, is het raadzaam om het element met
de hand te doen draaien.
De controle voor het vallen van het zaad wordt verzekerd
door een optisch oog [2]. Deze wordt tussen de vleugels van
de kouter geplaatst. Bij afwijkingen (geen zaden) of obstructies (vervuiling, aanwezigheid van plantenresten, …) rinkelt
er een bel in de cabine.

1

2

Het aandrukwiel met grote diameter bestaat uit gietijzer en
is zeer zwaar. Het is voorzien van een soepel loopvlak dat de
aanplakkende aarde losmaakt. Het is verbonden met een as
wat een voordeel biedt in hellende gronden.

De zaaimachine kan uitgerust worden voor directe zaai in bodembedekker of in ondergewerkte mulch. Twee schijven in
V gaan samen met 2 drukwielen aan weerskanten geplaatst.
De drukwielen staan los van de schijven. De kouterpunt van
het zaaielement komt tussen de zaaischijven. De diepteafstelling gebeurt eveneens met een interval van 5 mm.

De keuze van de afdekkingswielen is afhankelijk van het type
overwogen zaai.
Voor de traditionele zaai : het Monoflex wiel (rubberen steunvlak) dat een lichte druk uitoefent, wordt aangeraden. De
wielen met vingers zijn interessant in droge omstandigheden en wanneer men geconfronteerd wordt met late vorst.
Voor de zaai onder dekvrucht : de rubberen wielen in V zijn
relatief veelzijdig. In het geval van directe zaai of zeer beperkte voorbereidingen van de dekvrucht, is het systeem met
twee kleine verschuifbare schijven (roterende voorscharen)
die een beetje aarde op de rij terugbrengen, interessant.
De wielen in V zijn verstelbaar in de breedte (de richting van
de montage van de wielen in V kan worden omgekeerd), in
druk en in helling.

De standaard controledoos in de tractor is de Visus. Hij
controleert de werking van de optische ogen op de val van
de zaden. Men stelt bij voorkeur de tolerantie af op 15 %. Hij
geeft informatie over het aantal gezaaide hectaren en over
de zaaisnelheid.
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De synchro-drive is een uitrusting voor electrische aandrijving van de zaaielementen. Deze is gekoppeld aan de "Tellus" (ISOBUS monitor van de group Kverneland), aan het vereenvoudigde systeem "Focus 2" of direct aan de ISOBUS van
elke tractor die ermee uitgerust is. De boordcomputer ontvangt zijn informatie van de optische ogen op het wiel van
de zaaimachine en bestuurt bijgevolg de electrische motors
met gelijkstroom van de elementen. Met deze systemen kan
men zaailijnen onderbreken, gemakkelijk de zaaiafstand wijzigen, enz. Het systeem kan, vanuit de cabine, automatisch
lijnen onderbreken (afhankelijk van de breedte van de spuitboom ingebracht in de computer) en eventueel automatisch
de afstand tussen de zaden van de lijnen grenzend aan de
spuitsporen verminderen.

Opties
Toevoeging van een extra vertragingsverhoudingskast die 12 verschillende zaaiafstanden (in plaats van 7
standaard) toelaat.
Voor de zaai onder dekvrucht, is het mogelijk om de zaaielementen uit te rusten met een individuele hydraulische ondersteuning van de elementen, in combinatie met een systeem van hydraulische overdracht van
de last van het chassis om een constante zaaidiepte te waarborgen. De druk wordt gecontroleerd door een
manometer.

Mechanische zaaimachines

Bijzondere uitrusting

De microgranulatoren voeden elk twee of drie lijnen tegelijkertijd, afhankelijk van de breedte van de zaaimachine. De bakken hebben een capaciteit van 35 liter. De dosering gebeurt door een versnellingsbak en doseringswielen van verschillende grootte.

Gekerfde zaaischijven (gepatenteerd) zijn eveneens beschikbaar voor
de directe zaai onder dekvrucht. Zij zijn zeer effectief in aanwezigheid
van stroresten en op harde gronden.

Onderhoud
Reinig de schijven en het lichaam van de elementen met perslucht. Vermijdt opspattend water.
Controleer de slijtage van de ringen (slijtageringen), de halve manen en de verdelingsschijf. Vervang ze indien
nodig.
Controleer de opening van de cellen met het bijhorende gekalibreerde onderdeel van de zaaimachine. In geval van een te consequente slijtage, vervang de zaaischijf. Reinig de distributiekettingen en vet ze in. Controleer goed hun slijtage want beschadigde kettingen veroorzaken een overspanning in de werking.
Controleer de staat van de kouters. Vervang ze in geval van uitgesproken slijtage.

Overwintering
De zaaimachine moet volledig gereinigd worden.
Alle zaadbakken moeten geledigd worden. Dit is vooral belangrijk voor de microgranulatoren waarvan men
eveneens de verdelingsrotoren moet verwijderen.
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Zaaimachines Kverneland Accord
Monopill S en Monopill SE

De mechanische precisiezaaimachines Monopill S en SE worden
gebruikt voor het omhulde bietenzaad, koolzaad en omhulde cichoreizaad. Beschikbaar in 6 tot 24 rijen op een vast of toeplooibaar chassis.

Afstellingen van het zaaibestand
Monopill S
Mechanische wiel(en)aandrijving en versnellingsbak
(ken) met hendel (7 koppelingen).

Monopill SE
• Electrische aandrijving ISOBUS ISO 11783 (electrische motor op elke lijn).
• Afstand tussen de zaden traploos regelbaar vanaf de terminal in de cabine.
• Extra functies toegestaan door de electrische aandrijving:
• Uitzetting perceel
• Aanpassing van het debiet
• Telling van de zaden
• Ontkoppeling lijn per lijn
• Onderbreking van de lijnen door GPS
• Geo-Seed systeem : synchronisatie van de rijen

Afstellingen van de zaaidiepte
De zaaidiepte is van cruciaal belang voor een snelle en homogene opkomst van de zaden. Het doel is de zaden zodanig in de vochtige grond te plaatsen zodat ze zo snel mogelijk opnieuw kunnen bevochtigd worden.
Voor het zaaielement (foto hiernaast) gebeurt de diepteaanpassing door de hendel te bewegen over de geperforeerde glijder. De hendel omvat een stop gemonteerd op
een veer om de gekozen positie te vergrendelen. De afstelling laat stappen toe per diepte van 5 mm.
Op hethefboomsysteem wordt de zaaidiepte gecontroleerd
door het voorste en het achterste wiel. Voor de zaaielementen met dubbele zaaischijf zijn het de steunwielen aan iedere
kant van de zaaischijven die de diepte controleren.

Ligne de semis jauge avant
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Afstellingen van de druk op de drukrol

De functie van de drukrol is de opkomstsnelheid van de zaden
op te drijven door het contact met de grond te bevorderen. De
druk uitgeoefend op het tussendrukwiel gebeurt door een afstelbare veer (4 standen) en moet rechtstreeks afgesteld worden
naargelang het vochtgehalte van de bodem. Indien de omstandigheden te vochtig worden, is het aanbevolen om de drukrol
te verhogen of te verwijderen opdat de zaden niet op het rubberen loopvlak zouden plakken.

Afstellingen van de vorensluiters
De vorensluiters hebben als doel een laag aarde op de lijn
aan te brengen vóór de doorgang van het Monoflex wiel. De
drukinstelling (6 standen) kan de hoeveelheid grond die op
de lijn zal gelegd worden, doseren.
Op de lijnen met dubbele zaaischijf, zijn de vorensluiters
schijven om een goede afdekking van de rijen te bekomen
zelfs in aanwezigheid van plantenresten.

Afstelling van de kluitenruimers
De rol van deze optionele uitrusting is het verwijderen van
kleine steentjes evenals de kluiten op de zaailijnen. Aldus
werken de zaaielementen met een grotere stabiliteit en de
zaaivoren zullen gesloten worden met alleen fijne aarde.
De afstelling van de werkhoogte van de kluitenruimer gebeurt door een schroef die het mogelijk maakt een kleine
aanhoging te wijzigen.

Afstellingen op de lijnen met dubbele zaaischijven
Op de lijnen met dubbele zaaischijven, houdt een afstelling
van bijkomende druk het zaaielement in de grond zelfs voor
een techniek van vereenvoudigde zaai. De afstelling van de
druk gebeurt door een getande hendel die tot 50 kg/lijn kan
toevoegen.

Werkzaamheden en controle vóór de overwintering
Volledige verwijdering van de resterende zaden in de zaadbakken (via het luik op de linkerzijde van de zaailijnen).
• Reiniging van de machine, smering van de sporentrekkerss
en de punten van de assen op het toeplooibaar chassis.
• Controleer de staat van de verdelingsschijven. Een meer
diepgaande controle met een speciaal apparaat, meegeleverd met de machine, is nodig om de 50 hectaren / lijn (dit
is na 600 ha voor bijvoorbeeld een 12-rijige zaaimachine).
• Voor de Monopill S, controle van de aandrijfkettingen en
smering (speciaal kettingvet).
• Controle van de aandrukwielen : controleer of er geen insnijdingen in de rubberen loopvlakken zijn.
• Controleer de staat van de kouters (een kouter wordt vervangen maar niet hersteld).
• Controleer de bandenspanning (zie instructies van de fabrikant).

Volledige

Aandrijfkettingen
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Kverneland Accord Optima HD en Monopill
Vicon Rau Multicorn en Unicorn
Apparatuur voor precisiezaaimachine : Injector voor
vaste meststof, microgranulatoren en zaairegelaar
De bemestingsinjector
2 mogelijkheden voor rijentoediening van vaste meststof :

Ingebouwde voorraadbakken op de zaaimachine

Frontale voorraadbakken met verdeelsysteem

Werkzaamheden en controle voor de overwintering

• Volledige lediging van de meststofbakken (via het afvoerluik)
• Reiniging van de bakken, smering van de aandrijfketting (speciaal kettingvet)

• Controleer de staat van de afvoerbuizen
De microgranulator
Gebruik : de microgranulator kan gebruikt worden voor verschillende toepassingen, insectenbestrijdingsmiddel voor de
bescherming van het zaad of starter meststof.
Een versnellingsbak met verwisselbare tandwielen past de dosis
aan volgens de aanbevelingen.

Werkzaamheden en controle voor de overwintering

• Volledige lediging van de granulaatbakken (via het afvoerluik)
• Reiniging van de bakken, smering van de aandrijfketting (speciaal kettingvet)

• Controleer de staat van de afvoerbuizen
De electronische zaairegelaar Visus

Functies :
• Telling van het aantal zaden/ha werkelijk gezaaid
• Alarm in geval van afwijking
• Hectarenteller
• Werksnelheid
• Uuropbrengst
• Uitzetting perceel (met ontkoppelingssysteem)
Werkzaamheden en controle voor de overwintering
• De computer in de cabine uitschakelen en vochtvrij bewaren
• De opto-electrische cellen reinigen
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