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Bodemsparende tracksystemen
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Dit zijn uw voordelen
Heavy duty assen en wielen, geschikt
voor meerdere toepassingen

Snel uitwisselbaar met standaard
wielen voor maximale flexibiliteit

2, 3 of 4 tussenassen voor een
gewenst contactoppervlak

Eenvoudig onderhoud door centraal
smeersysteem en controle oliepeil

61, 76 of 92 cm brede rubbertracks
voor maximale draagkracht

Uitgerust met bogiesysteem voor
optimaal comfort en minimale slijtage
van de rubbertrack

Uitsparingen voor heftrucklepels
in het frame voor eenvoudige (de)
montage en minimale stilstand

Het Zuidberg bogiesysteem geeft
maximaal rijcomfort en stabiliteit. Het
onafhankelijke systeem optimaliseert de
gewichtsverdeling waardoor er minder
slijtage aan machine en tracks is.

De bodem is
kwetsbaar

Met schaalvergroting en intensivering van de teelt is het gelukt om antwoord te
geven op de mondiale voedselvraag. Daarbij kwam het belang van de bodem
echter op de tweede plaats. Ondertussen is de ondergrond van de helft van de
Nederlandse bodems blijvend verdicht. De kwetsbaarheid van de bodem komt
steeds meer tot uiting. Vooral nu de extremere vormen van klimaatverandering
van zich doen spreken. Zo kan het dus niet verder!

Nieuwe bodem
Een toekomstbestendige manier van voedselproductie verlangt een duurzaam
bodembeheer en een nieuwe manier van denken én verantwoordelijkheid. De
oplossingsrichting is duidelijk:

• een lagere bodemdruk is een must
• sturen op minder bodemverdichting
• kiezen voor een beter bodemleven

Het resultaat:
• 15% hogere gewasopbrengst bij jaarrond gebruik van tracks

Zuidberg
uw partner
Met hernieuwde aandacht voor
de bodem en het bodemleven, wil
Zuidberg wereldwijd samen met de
telers werken aan een duurzame
verbetering van de bodemkwaliteit.
Dat is geen keuze, dat is een
opdracht. Zuidberg neemt hierin
haar verantwoordelijkheid en
ontwikkelt systemen en producten
die een bijdrage leveren aan dit
proces.

Met rubbertrack tot 44% minder druk

Minder bodemdruk door rubbertrack
Een rubbertrack heeft een groter bodemoppervlak en lagere bodemspanning
dan een luchtband. De rubbertrack is daardoor bodemvriendelijker dan de
luchtband. De verdichting boven in de bodem is dus lager. Ook dieper in de
bodem zijn de verschillen tussen rubbertracks en luchtbanden nog steeds
meetbaar. Na berijden door de rubbertrack over de grond, blijkt de grond op
alle dieptes minder verdicht dan met een luchtband.

Belangrijk voor u
1.	Een rubbertrack verdicht de bodem tot 44% minder dan een speciale lage
druk band (gemeten in kg/cm2 op 20 cm diepte).
2.	Verdichting in de diepere bodemlagen is met alleen een rubbertrack niet
op te lossen, daarvoor zal ook het totaalgewicht van machines gereduceerd
moeten worden.

Bron: Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en de Zweedse universiteit van Uppsala.

Wat gaat u doen?
De bodem ontlasten, daar gaat het nu om.
•

tracksystemen realiseren een veel lagere bodemdruk,
dus geen beschadiging van onderliggende
bodemlagen

•

jaarrond gebruik van tracksystemen verbetert de
wortelontwikkeling en leidt binnen enkele jaren tot wel
15% hogere opbrengsten

•

een beter bodemleven creëren waardoor het natuurlijk
evenwicht in de bodem sneller herstelt

Praktijkervaringen

Adriaan Boudeling - Akkerbouwer

Gerjan Voshart - Loonwerker

“Aanvankelijk werkten we met een John Deere 8420T

“Alles draait om de bodem en elke boer is daarmee bezig.

rupstrekker omdat we meer pk’s wilden benutten. Om die

Want zonder goede bodem is er geen landbouw. Wij

over te kunnen brengen, heb je meer contactoppervlak met

merken dat klanten heel bewust beter met hun bodem willen

de bodem nodig. Een nadeel van ons vorige rupssysteem

omgaan. Ze vragen ons expliciet om met rupsbanden onder

was de trilling die het veroorzaakte en het missen van

de bietenrooier te komen.”

differentieel. Tegenwoordig zetten we een wieltrekker op de
geveerde tracks zodra het werk daarbij past. Van de 1.000
uur die we jaarlijks draaien staat de trekker ongeveer 850 uur
op tracks. Ombouwen is in een paar uur geregeld.“

De belofte van Zuidberg

De bodem is blijvend verdicht en verdient

Tot 15% meer opbrengst

dus meer aandacht. Daarom is Zuidberg

Jaarrond gebruik van tracksystemen verbetert de

in 2011 gestart met de ontwikkeling van

wortelontwikkeling en leidt binnen enkele jaren tot

tracksystemen op rubberen rupsbanden.
Deze hebben tot wel 400% meer

wel 15% hogere opbrengsten. Er zijn tracks voor
uiteenlopende oogstmachines en vrijwel iedere
tractor. Zelfs maatwerk is mogelijk. Door gebruik te

contactoppervlak met de bodem dan

maken van tracksystemen kan een tractor veel breder

rubberbanden. Dat geeft een aanzienlijke

en langduriger worden ingezet zonder dat dit ten

verlaging van de bodemdruk waardoor de

koste gaat van de bodemkwaliteit.

ondergrond gespaard blijft.

Snel uitwisselbaar
De Zuidberg-tracks onderscheiden zich door

Bedrijfszeker systeem

compactheid en uitwisselbaarheid. Daardoor zijn ze

Zuidberg heeft deze duurzame oplossing

inzetbaar op zowel kleine als grotere tractoren en

professioneel doorontwikkeld. De productie van de

zware oogstmachines. Het monteren van tracks onder

track én de rubberen rupsband doet Zuidberg in eigen

een tractor vraagt slechts enkele uren tijd. Bovendien

beheer. Uitgebreid onderzoek naar de combinatie van

blijft de tractor ook geschikt om weer op luchtbanden

de aandrijving, de constructie én de rubberbanden

te worden gezet.

heeft geleid tot een bedrijfszeker systeem.
Tot Zuidberg!
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