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I.  INLEIDING 

A.  CNH 

New Holland is een wereldleider in tractoren, 

maaidorsers, hakselaars en balenpersen. De 

productie en het ontwerp bevinden zich in het 

hoofdfiliaal in Zedelgem. 98% van de machines zijn 

voor export bestemd. 

B.  Koppelen van de maaidorser en het maaibord 

Een maaidorser is een zelfrijdende machine die 

gebruikt wordt om graangewassen (vb.: tarwe, 

maïs), koolzaad en graszaad te dorsen. Vroeger 

waren maaidorser getrokken machines waarbij het 

geheel opgesplitst was in een maaigedeelte en een 

dorsgedeelte. Het maaibord (Figuur 1) staat in voor 

het dorsgedeelte en zorgt voor het maaien van het 

gewas en geeft dit door via het invoerkanaal naar 

het dorsgedeelte. Het maaibord hangt vooraan de 

machine en het invoerkanaal is als het ware de keel 

van de machine. 

 

 
Figuur 1: graanmaaibord 

                                                           
 

Heden ten dage beschikken maaidorser over erg 

brede maaiborden, soms wel tot 10 meter. De 

wetgeving zegt dat een voertuig een breedte van 

2,55 meter mag bedragen, zonder extra 

getuigschriften. Wanneer gewone voertuigen breder 

zijn dan 3 meter, dan hebben die een vergunning 

uitzonderlijk vervoer nodig. Landbouwvoertuigen 

van maximaal 3 meter breed zijn geen uitzonderlijk 

vervoer indien:  

• Enkel traject hoeve-veld aflegt 

• Een maximumsnelheid van 30 km/u heeft 

• Beweegbare of gemakkelijk afneembare 

delen opgevouwen of verwijderd zijn 

Een vergunning uitzonderlijk vervoer is vereist 

indien de machine breder is dan 3 meter.  

 

Niet alleen de wetgeving is doorslaggevend. Het is 

simpelweg niet mogelijk om met een machine die 

door het maaibord 5 meter breed is, over de 

openbare weg te rijden.  

 

Om voorgaande redenen bestaat er een 

mogelijkheid om het maaibord op een kleine 

aanhangwagen af te zetten en achter de maaidorser 

te spannen gedurende het traject hoeve-veld. Dit is 

te zien op Figuur 2. 

 

 
Figuur 2: afgekoppeld maaibord 
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Het aankoppelen van het maaibord gebeurt in 4 

stappen.  

1. Aanpikken van het maaibord met het 

invoerkanaal 

2. Vergrendelen van het maaibord via twee 

haken 

3. Koppelen van de cardanas 

4. Koppelen van hydraulische en elektrische 

leidingen 

 

Om het maaibord daarna weer af te koppelen, 

worden dezelfde stappen doorlopen maar in 

omgekeerde volgorde.  

 

Bij het huidig systeem zijn er echter enkele kleine 

onhandigheden. Alle koppelingen gebeuren 

handmatig, alsook de vergrendeling van het 

maaibord. Hiervoor moet de chauffeur uitstappen 

waardoor het comfort vermindert en tijd verloren 

gaat. 

 

Is er ook een heel belangrijk aandachtspunt. Om het 

gewas optimaal te dorsen moet de maaidorser in alle 

omstandigheden waterpas staan. Indien het veld 

schuin afhelt, dan zal het maaibord de helling 

volgen terwijl de machine zich aanpast tot het in de 

juiste positie staat. Samengevat wil dit zeggen dat 

het maaibord moet kunnen verdraaien rond de 

lengteas van de machine. Deze verdraaiing van het 

maaibord noemt men lateral float. 

II.  DOELSTELLINGEN 

Het is de bedoeling om de machine van een 

koppeling te voorzien waarbij de chauffeur niet 

hoeft uit te stappen. De vergrendeling, het koppelen 

van de cardanas en het koppelen van de 

hydraulische en elektrische leidingen moeten met 

één druk op de knop tot stand gebracht worden. 

Er bestaan al eindwerken over dit onderwerp, maar 

telkens ontbreekt een compacte oplossing om de 

cardanas te koppelen. M.a.w. dit eindwerk zal zich 

toespitsen op het gedeelte die de cardanas koppelt.  

 

 
Figuur 3: overzichtsfiguur 

III.  RESULTATEN 

Bij de uitwerking van mogelijke ontwerpen werd 

het snel duidelijk dat er heel weinig plaats is om een 

compact en efficiënt koppelingssysteem te maken 

met de bestaande machine. Een uitschuifbare kop, 

geïmplementeerd in de riemschijf, zorgt voor een 

compacte maar doch iets omslachtige manier om de 

cardanas te koppelen.  

 

Figuur 4 toont de uitschuifbare kop. Het maaibord 

(geel), het invoerkanaal (bruin) en de functionele 

kop (grijs) zijn weergegeven op beide figuren. De 

bovenste figuur geeft de linkse zijkant van de 

machine weer om de locatie van de kop aan te 

tonen. De onderste figuur zoomt in op de 

uitschuifbare kop.  

 

 
Figuur 4: uitschuifbare kop 

 

De werking van de kop wordt weergegeven a.d.h.v. 

enkele vereenvoudigde figuren in Figuur 5. Het 

cardanuiteinde van het maaibord is bevestigd aan 

een schijf. Deze schijf hangt aan het maaibord met 

een losneembare koppeling. Wanneer de maaidorser 

het maaibord met het invoerkanaal oppikt, dan 

komen de uitschuifbare kop en de schijf op één lijn, 

op een bepaalde afstand van elkaar te staan. Om de 

cardankoppeling te maken moet de schijf tegen de 

riemschijf (uitschuifbare kop) getrokken worden, 

om zo de draaibeweging en het koppel over te 

brengen. 
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Figuur 5: vereenvoudigde voorstelling 

 

Om de koppeling mogelijk te maken moet het 

maaibord in eerste instantie uitgelijnd zijn t.o.v. het 

invoerkanaal en zo de schijf en de kop op één lijn 

brengen. Indien het invoerkanaal het maaibord 

schuin oppikt, moet het maaibord dus eerst 

verdraaid worden. Dit maakt het ontwerp ietwat 

omslachtig. Wanneer de schijf uiteindelijk 

gekoppeld is, vangt de cardanas die aan de schijf 

bevestigd is, de lateral float op door uit te schuiven 

en te scharnieren in de draaipunten.  

De cardanaskoppeling is nu klaar om het gewas te 

dorsen. Zoals eerder vermeld gebeurt het 

afkoppelen op dezelfde manier maar in omgekeerde 

volgorde.  

IV.  BESLUIT 

Ondanks de ruimte als beperkende factor, werd toch 

een compacte oplossing gevonden om de cardanas 

te koppelen. Het is echter niet de meest efficiënte 

koppeling aangezien het maaibord eerst moet 

uitlijnen t.o.v. het invoerkanaal en omdat het 

overnemen van de schijf in meerdere stappen 

gebeurt. Uiteindelijk voldoet het ontwerp toch aan 

de gestelde eisen, vb. dat de chauffeur niet meer uit 

de cabine moet komen om het geheel te koppelen. 

Aanpassingen aan het invoerkanaal maken veel 

compactere en vooral efficiëntere oplossingen 

mogelijk maar dit eist veel grotere aanpassingen 

dan diegene die nu gebeurt zijn wat verder 

onderzoek zeker interessant maakt. 
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