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Van ploegschaar naar GPS-bol
Trekker-techniek bij ATC Amsterdam-Kennemerland

Omdat Ruud vóór zijn leraarschap
lange tijd werkte in de John Deere
serviceorganisatie diende vooral dat
merk als voorbeeld, om te schetsen
dat de techniek van landbouwwerk-
tuigen sterk verschilt van andere
voertuigtechniek. Waarbij ook hier
elektronica een enorme vlucht heeft
genomen, maar dan wederom voor
de landbouw op geheel eigen wijze.
Het begint al bij de organisatie. Het
grootste landbouwwerktuigenmerk
ter wereld besloot dat hun dealer-
bedrijven groter moesten worden
om meer service te kunnen bieden.
Van 24 dealers in Nederland ging
men terug naar acht, die recht-
streeks contact houden met de 
fabrikant en eigenlijk ook als impor-
teurs werken. Er is geen centrale 
importeur, alleen een technisch
steunpunt waar dealers terecht kun-
nen. Mede als aanvulling op de
Amerikaanse fabrikant, die door het
tijdsverschil niet altijd onmiddellijk
kan helpen. Terwijl de monteur die
een storing moet oplossen altijd
binnen het uur antwoord op een
vraag of bestelling wil hebben, want
de boer of loonwerker kan niet
wachten op een reparatie.

Trekkers en werktuigen
De Amerikaanse smid John Deere
blijkt al in 1837 een zelfreinigende
stalen ploegschaar uitgewerkt te
hebben, die het werk van de boeren
destijds een stuk makkelijker
maakte. Dat groeide uit tot een in-
dustrie, die steeds meer landbouw-
werktuigen ging maken. Met rond
1920 de eerste trekkers erbij, die de
paarden en ossen gingen vervan-
gen. In 1956 breidde John Deere uit
naar Europa, door onder meer de
Duitse trekkerfabrikant Lanz over te
nemen. Daar werd vervolgens ook

Een trekker kon niet mee naar de lezing, wel deze GPS- en gyroscoop-bol. Hier op driepoot, maar 
afneembaar en op meerdere landbouwvoertuigen aan te sluiten. Ook een centraal touch screen 
bedieningsscherm kan eenvoudig tussen trekker en werktuigen van John Deere gewisseld worden.

technische ontwikkeling neerge-
legd, om Amerikaanse en Europese
kennis te delen, maar ook omdat de
Europese markt andere eisen stelt
dan de Amerikaanse.
Naast trekkers maakt John Deere al-
lerlei al dan niet zelfrijdende werk-
tuigen, (scheeps)motoren, appara-
tuur voor intern transport en maai-
ers. Belangrijk voor de monteur mo-
biele werktuigen, zegt Ruud Pan-
cras, is dat hij niet alleen de techniek
van de trekker moet kennen, maar
ook die van de werktuigen welke
eraan gekoppeld kunnen worden.
De trekker sleept ze niet alleen
voort, maar drijft werktuigen vaak
ook aan via zijn Power Take-Off en
hydrauliek. Waarbij trekker en werk-
tuig gezamenlijk elektronisch wor-
den bestuurd.Daarvoor is er een ISO
bus, die de stuurelektronica van
trekkers en werktuigen merkonaf-
hankelijk kan koppelen, zodat ze
één team worden. De trekker zelf
heeft al drie CAN-bus systemen om
alles te sturen. Wat al aangeeft dat
ook een trekker beheerst wordt
door elektronica, en alles behalve
simpel in elkaar zit. “Maar”, zegt
Ruud, “er bestaan geen universele
testers voor landbouwtrekkers. Ze
zijn merkspecifiek, technische de-
tails worden niet openbaar beschik-
baar gemaakt. De tester geeft ook
een stappenplan aan om fouten op
te sporen, je krijgt geen complete
handleiding hoe alles werkt en in el-
kaar zit”.

Navigatie staat centraal
In sneltreinvaart probeert Ruud Pan-
cras de ATC’ers een beetje wegwijs
te maken in de opbouw van een
trekker, aan werktuigen komen we
al helemaal niet toe. Behalve één, de
onmisbare bol voor positiebepaling.

Het lijkt of landbouwtrekkers nog altijd behoorlijk elementaire voertuigen zijn. Er zit nu een

cabine op, in plaats van een open zitplaats. Maar echt veranderd lijkt de trekker niet in de loop

der jaren. In de opleiding tot monteur mobiele werktuigen leer je al gauw iets heel anders,

toonde leraar Ruud Pancras van het ROC Clusius College in Hoorn.
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Tot op een paar centimeter nauw-
keurig moet er op het land gewerkt
worden, om er een maximale 
opbrengst uit te halen. Dat gaat via
differentiële GPS-navigatie, een
GPS-ontvanger op het voertuig plus 
radiocontact met vast opgestelde
GPS-posten.
“Op die manier kunnen we tot drie
centimeter nauwkeurig de positie in
het veld bepalen”, doceert Ruud. “De
boer weet dat de vruchtbaarste
grond precies op de snede van de
ploeg zit. Precies daar wil hij dus
zaaien, daarom wordt de positie bij
het ploegen opgeslagen zodat die
later bij het zaaien weer gebruikt
kan worden.”
De bol bevat ook gyroscopen om de
stand en rijrichting van de trekker te
meten. Dit kostbare instrument kan
overgeplaatst worden op andere
werktuigen. “Als de ploeg in de
grond staat kun je niet sturen met
de trekkerwielen, daarvoor zul je het
werktuig moeten gebruiken.” De

de motor zich in op hoger topver-
mogen.
Ook buiten de gebaande weg doen
emissie-eisen hun intrede, “al zitten
we nu net pas op Euro4-niveau”,
voegt Ruud toe. Daarvoor is overge-
schakeld op common rail inspuiting,
met variabele turbo, uitlaatgasrecir-
culatie en roetfilters. John Deere
probeert het zo lang mogelijk zon-
der AdBlue en SCR-katalysator te
stellen. Dat geeft weer nieuwe pro-
blemen, weet Ruud. “Rode land-
bouwdiesel voldoet aan de EN 590-
norm, maar de tanks waarin bedrij-
ven het opslaan zijn lang niet altijd
schoon. En daar kan een common
rail systeem slecht tegen, ook
turbo’s lijden onder vuile brandstof.”

Transmissie en hydrauliek
Een verhaal apart is de transmissie,
tevens aandrijving voor de hydrau-
liek. De transmissie kan hydraulisch
bekrachtigd schakelen onder vol-
last, met planetaire tandwielsets en
drie vaste overbrengingen. Samen
met een prise-directe geeft dat vier
 versnellingen, en een planetaire
hoog/laag schakeling erachter. In
de transmissie zitten pompen voor
de hydraulische bediening op 22
bar, en een hydro-aandrijving met
ruim 200 bar voor aankoppeling
van werktuigen.
Ook de remmen zitten in de trans-
missie, hydraulisch bekrachtigde
platenremmen die voor elk van de
achterwielen apart bediend kun-
nen worden. Voor rijden op de weg
moeten de remmen gekoppeld
worden. Bij vierwielaandrijving zit
er nog een platenrem in de aandrij-
ving naar de vooras. Nog mooier
kan het met een automatische
transmissie, waarin hydromotoren
zorgen voor traploos variabele aan-
drijving. In vier bereiken kan de
snelheid constant gehouden wor-
den tussen 0,05 en 50 km/h, onaf-
hankelijk van de belasting door een
werktuig.
Inmiddels duizelt het de bezoekers
van de informatie tijdens deze le-
zing. Dit is andere koek dan we ge-
wend zijn, en zeker niet simpel. Tref-
fend is wat Ruud Pancras aan het
eind van de avond opmerkt. “Als je
de autotechniek wilt verlaten,
omdat je met al die elektronica ner-
gens meer bij kunt, moet je vooral
niet naar mobiele werktuigen
komen, want daar kun je ook ner-
gens bij.”

verfijnde navigatie zorgt ook dat de
grond in het juiste patroon wordt
bewerkt, en nergens door overlap-
ping twee keer. Wat bij auto’s nog al-
leen experimenteel kan, rijden zon-
der bestuurder, is bij landbouwtrek-
kers normaal. De trekker kan in het
veld zelf zijn weg zoeken, terwijl de
berijder zich omdraait en zijn aan-
dacht houdt op de verrichtingen van
het werktuig erachter.

Intrede van schone  motortechniek
Eigenlijk is de dieselmotor in een
trekker maar een soort hulpaggre-
gaat, om al het andere te laten
draaien. We zien een flinke spreiding
in het John Deere-gamma, van een
2.4 driecilinder met 36 kW tot aan
een 13.5 liter zescilinder met 261 tot
448 kW. Via de software is het ver-
mogens- en koppelkarakter instel-
baar, afhankelijk van het te verrich-
ten werk. Om brandstof te sparen 
regelen de motoren ook zichzelf, bij
zware belasting met werktuigen stelt

Service Advisor heet het programma in de tester van John Deere. Het geeft een keurig overzicht waar
een onderdeel zit, wat de signaalwaarden moeten zijn, en in welke kabelbundel de aansluiting zit.

De trekkertransmissie lijkt weinig op truck- of personenautotransmissies. Voorin (rechts) een grote
oliepomp, met erachter een luchtpomp die de terugvoer van een enorme plas olie bevordert door
wat overdruk in de transmissie te zetten.
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