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RUBRIEKSKOP
Onderkop

Geen zee te hoog voor Pieter Veldhuizen. Uit zijn
koker komen bijzondere transportoplossingen
die niemand voor mogelijk hield. Zoals die
immense trailers die dankzij de technische
dimensionering en de regelgeving gewoon met
een BE-rijbewijs bestuurd mogen worden. In het
Autotechnisch archief op www.AMT.nl, rubriek
Bedrijfsauto’s, subrubriek Getrokken materieel,
kunt u deze materie nog eens nalezen.
Meest opvallend is wel de creativiteit waarmee
Veldhuizen inspeelt op de mogelijkheden die de
wet hem biedt. Die creativiteit zit hem in de
genen, getuige zijn laatste product: de Hover-
Track. Dit betreft een standaard Iveco Trakker
die door Veldhuizen werd voorzien van rups-
aandrijving. Vragen we naar de beweegreden
voor het ontwikkelen van een dergelijk product,
dan blijkt de ophanden zijnde kentekenplicht
voor landbouwtractoren in 2007 een belangrijke
rol te hebben gespeeld.

Drie categorieën
Gelijktijdig met die kentekenplicht veranderen
ook de regels rondom het rijbewijs. Nu moeten
personen die een landbouwvoertuig willen
besturen en tussen de 16 en 18 jaar oud zijn, in
het bezit zijn van een trekkerrijbewijs. Boven
deze leeftijd vervalt deze eis en mag in principe
iedereen (!) met een landbouwvoertuig over de
openbare weg rijden. Gezien de afmetingen en
de snelheid die deze voertuigen mogen rijden
een bizarre zaak.
Na 2007 wordt het landbouwpark naar alle
waarschijnlijkheid verdeeld in drie categorieën.

Allereerst het boerenwerk, waarvoor een soort
huidig trekkerrijbewijs nodig zal zijn. De maxi-
mum snelheid bedraagt daarvoor 25 km/uur en
als brandstof wordt naar alle waarschijnlijkheid
rode diesel voorgeschreven. De tweede categorie
richt zich meer op de aannemerij, de trekker
mag maximaal 40 km/uur rijden, de chauffeur
heeft een aangepast B-rijbewijs nodig en de
brandstof is gewone witte diesel. De combinatie
moet zijn voorzien van hydraulisch bediende
remmen, een tacho is niet verplicht. Voor de
laatste klasse is een soort chauffeursdiploma
noodzakelijk, de trekker mag maximaal
59 km/uur rijden, de combinatie moet zijn voor-
zien van ALR, automatische remstellers en lucht-
remmen. De nieuwe richtlijn zal waarschijnlijk
ook inhouden dat niet meer dan 35% van het
gewicht op de aangedreven wielen mag rusten
en dat zal een behoorlijke afbreuk doen aan de
laad- en terreincapaciteiten.
Gezien deze regels is de Hover-Track een slimme
vinding. Het is eigenlijk een vrachtauto, maar
met de terreinmogelijkheden van een landbouw-
voertuig. Ondanks het feit dat de huurprijs van

de Hover-Track het tweevoudige bedraagt van de
huurprijs van een trekker, ziet Veldhuizen er
veel emplooi voor.

Groot contactoppervlak
Groot voordeel van het door Veldhuizen ontwik-
kelde voertuig is de sublieme terreincapaciteit,
veroorzaakt door het rupsstel. Het contactopper-
vlak per rups is maar liefst 1,75 m2 groot. De bij-
behorende bodemdruk bedraagt 290 g/cm2 leeg
en 1200 g/cm2 volbeladen. Deze kengetallen en
de grote laadcapaciteit maken de Hover-Track
bijzonder geschikt voor landbouwwerk dat in
een relatief korte tijd moet worden uitgevoerd,
zoals het uitrijden van mest, en het oogsten van
mais en suikerbieten. En die uitrijtijd voor bij-
voorbeeld mest wordt in verband met allerlei
milieueisen steeds korter. In de praktijk betekent
dit dat de werkzaamheden soms onder ongun-
stige bodemomstandigheden moeten worden
uitgevoerd. Het grote contactoppervlak in combi-
natie met de relatief lage bodemdruk zijn dan
goud waard!
Ook voor de aannemerij geldt een soortgelijk
verhaal. De Hover-Track brengt zijn geld op bij
klussen waar een reguliere vrachtauto verstek
moet laten gaan omdat het bouwterrein niet toe-
gankelijk is. Kort gezegd komt het erop neer dat
er emplooi is voor de Hover-Track op het mo-
ment dat de omstandigheden te extreem zijn
voor de conventionele voertuigen.
Het rupsstel is opgebouwd uit volrubberen snel-
looprupsen die ook gebruikt worden op
Caterpillars en John Deere landbouwtrekkers. De
rupsen lopen om de versterkte luchtbandwielen

Iveco met sublieme terreinprestaties

Rupswagen kent
geen grenzen
De Hover-Track van Veldhuizen Wagenbouw uit

Groenekan is geen landbouwvoertuig, maar ook geen

vrachtauto. Dit creatieve rupsvoertuig combineert 

de praktische eigenschappen van beide. Wij bekeken de

bijzondere techniek.

BEDRIJFSAUTO’S
Veldhuizen Wagenbouw bouwt Hover-Track

Veldhuizen heeft zoveel
mogelijk standaard-
componenten gebruikt.
Het rupsstel wordt ook
toegepast op Cater-
pillars en John Deere
trekkers.

Foto’s: Veldhuizen Wagenbouw
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(13R 22,5) van de Iveco-assen. Als looprollen is
gekozen voor rubberwielen die ook in de havens
worden gebruikt voor containertransport. De
naven zijn 9 tons snelverkeer SAF-assen. Het rup-
stel heeft een laadvermogen van 42 ton.

Veel standaardcomponenten
Om de kosten binnen de perken te houden ge-
bruikt Veldhuizen veel standaardcomponenten
voor de opbouw van de Hover-Track. Als basis
wordt een Iveco Trakker gebruikt met de beken-
de 13,0 liter Cursormotor (Euro 3) die 440 pk en
2200 Nm levert. Belangrijke reden van
Veldhuizen om voor dit merk te kiezen is de
kwaliteit van de assen. Volgens hem zijn dit de
sterkste die momenteel op de markt verkrijg-
baar zijn. Daarnaast heeft hij met de andere tak
van het bedrijf ook een goede relatie met het
Italiaanse merk opgebouwd. 
Dat Veldhuizen vertrouwen heeft in het project
wordt bewezen met de order voor drie Trakkers
die hij onlangs heeft geplaatst. Het prototype
van de Hover-Track draait proef op een bouw in
Groningen.
Het chassis van de bestelde voertuigen heeft een

grotere wanddikte van 10 mm om de extreem
zware belasting het hoofd te kunnen bieden. De
achterassen zijn 16,0 tons assen met een naaf-
reductie van 6,09. De reductie is normaal 4,67.
Veldhuizen heeft gekozen voor een grotere
reductie om de versnellingsbak- en tussenbak-
ken te ontlasten en om te realiseren dat het
motortoerental bij 45 km/uur (de maximum
veldsnelheid) 1100 t/min bedraagt. De ontluch-
ting van de assen is verlengd naar boven zodat
het voertuig zonder problemen 80 cm diep
water aan kan.
Op de standaard Iveco continu-aangedreven
vooras met planetaire naafreductie zijn twee
Michelin 24x20,5 banden gemonteerd. Dit zijn
standaard woestijnbanden. Om niet uit de pas te
springen met de lage bodemdruk van het rups-
stel zijn de banden uitgerust met een banden-
spanningwisselsysteem. Dit geeft de bestuurder
de mogelijkheid de bandendruk te variëren van
0,7 bar voor in het veld tot 4,0 bar voor op de
weg. De bediening geschiedt met een knop op
het dashboard.
De Hover-Track is uitgerust met een 30 tons
Hyva-haakarmsysteem met een aanpikhoogte

Als kipsysteem is gekozen voor een 30-tons Hyva-
haakarm met een aanpikhoogte van 1,5 meter
waarmee alle standaard containers van 5 tot
7,5 ton kunnen worden geladen.

Zonder technische problemen kan de Hover-Track door 80 cm diep water ploegen.

van 1,5 meter. Hiermee zijn alle standaard con-
tainers van 5,0 tot 7,5 meter aan te pikken. Een
bijzonder praktische mogelijkheid van het Hyva-
systeem is het verplaatsen van de lading naar
achteren waardoor er gewicht van de vooras op
het rupsstel komt en de terreincapaciteit ver-
betert.
De aandrijving is op verschillende manieren te
sperren. De verdeelbak is voorzien van een
langssper, de verdeling tussen voor en achter
bedraagt 1:4. Het achterstel is voorzien van een
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voertuig wegvaardig is. Dit ombouwen van veld-
naar wegvoertuig kost een luttele drie minuten.
Belangrijk om het voertuig gekentekend te krij-
gen is dat het remsysteem overeenkomt met dat
van een originele Trakker. Nu gebruikt
Veldhuizen nog BPW-assen met dito remmen,
dat moet hij dus nog veranderen en dan staat
hem niets meer in de weg om legitiem de weg
op te kunnen.
Met nadruk wijst hij er ook op dat het nog
steeds een Iveco betreft, alle modificaties aan
het voertuig worden in nauw overleg met de
fabrikant doorgevoerd.
Het chassis van de Hover-Track is aan de achter-
zijde voorzien van een vangmuil en een twee-
leidings luchtremventiel met ABS-aansluiting
zodat men eventueel een aanhanger mee kan
nemen.
Gezien de doelgroep heeft Veldhuizen gekozen
voor een truck met zo min mogelijk elektronica.
In concreto betekent dit dat hij een truckversie
voor de Afrikaanse markt heeft besteld. Deze
zijn standaard voorzien van koperen draden in
plaats van een CAN-bussysteem. Ook zijn deze
uitgerust met een grotere luchtcompressor en
dat kwam hem weer goed van pas voor het ban-
dendrukwisselsysteem. De mogelijkheid van de

BEDRIJFSAUTO’S
Veldhuizen Wagenbouw bouwt Hover-Track

lang- en een dwarssper om het hoofd te kunnen
bieden aan hachelijke terreinomstandigheden.

En op de weg dan?
Veldhuizen is momenteel bezig om de Hover-
Track op kenteken te krijgen. Zelf ziet hij daar
absoluut geen belemmering in. Hij heeft het
voertuig gedimensioneerd met standaard
Trakker-componenten. Uiteraard is het niet de
bedoeling om met het rupsstel met 90 km/uur
over de weg te jagen. Daarvoor heeft hij een
tweede onderstel gemaakt. De chauffeur rijdt de
Hover-Track met het rupsstel op het onderstel.
Deze wordt aan de voorzijde met een Europees
goedgekeurde schakelkoppeling gefixeerd, ach-
ter met een twistlock. Vervolgens sluit hij het
remsysteem van het onderstel aan op het lei-
dingsysteem van het voertuig en activeert hij
het ABS en de mechanische remkrachtregelaar.
Het rupsstel wordt op de parkeerrem gezet
zodat alle tractie naar de voorwielen gaat en het

Op www.AMT.nl (Techniek in beeld,
rubriek Innovatie) kunt u getuige zijn van
de extreme terreincapaciteiten van de
Hover-Track. Wilt u weten welke kunsten
Veldhuizen Wagenbouw vertoont met
transportoplossingen voor het BE-rijbe-
wijs, lees dan het artikel ‘Groot rijden met
klein rijbewijs’ (Autotechnisch archief,
rubriek Bedrijfsauto’s, subrubriek
Getrokken materieel).

www.AMT.nl
Dé internetsite voor de Automotive Professional

De tractie komt tot stand door de voorspanning
die op de rubberen rups staat. Deze zogenaamde
frictie-tractie is instelbaar met een hydraulische
cilinder. Deze ‘slipkoppeling’ voorkomt een hoop
schade aan de techniek.

De Hover-Track in transportuitvoering. Veldhuizen
moet het tweede onderstel nog voorzien van ori-
ginele Trakker-remdelen zodat het remschema
overeenkomt met dat van de fabrikant. Niets
moet dan het verkrijgen van een kenteken in de
weg staan.

Om de immense belasting van de aandrijflijn het
hoofd te kunnen bieden heeft Veldhuizen de lage-
ring van de satellietwielen van de langssper moe-
ten aanpassen.

De overheid heeft de uitrijtijd van de mest ge-
limiteerd, en die tijd wordt steeds korter. De loon-
werker moet de tijd dus efficiënt gebruiken, ook
als de omstandigheden niet optimaal zijn. Dan
komt de Hover-Track volledig tot z’n recht.

Met deze cilinder kan de middelste as verplaatst
worden en zo is de voorspanning van de rups te
regelen. Normale instelling is 7 ton, maximaal
moet 21 ton mogelijk zijn maar dan krijgt de aan-
drijflijn het zwaar voor zijn kiezen.

De capaciteit van de oogstmachines wordt ieder
jaar groter. Om die grotere machines rendabel te
maken moet de transportcapaciteit ook toenemen.

gerobotiseerde Eurotronic-versnellingsbak kwam
te vervallen. Een optie waar hij toch niet voor
gekozen zou hebben omdat hij de schakelsnelhe-
den te langzaam vindt.
De Hover-Track is te huur voor € 700,- per dag,
€ 2.500,- per week of € 7.000,- per maand. ●

Hans Doornbos

Voor meer informatie zie www.hovertrack.nl
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