Vad tänker du göra?

Zuidbergs löfte

Minska trycket på marken, det är vad det
handlar om.
•

larvband ger en betydligt lägre markpackning och
skadar inte underliggande jordlager

•

året-runt-bruk av larvband ökar rotutvecklingen och
leder till en skördeökning på upp till 15 procent på

Skydda marken

bara några år
•

med en bättre jordkvalitet underlättas en snabbare
återhämtning av markens naturliga balans

Larvbandssystem som skyddar marken

Praktisk erfarenhet

Stora arealer har permanenta

Öka avkastningen med upp till 15%

markpackningsskador och förtjänar därför

Året-runt-bruk av larvband ökar rotutvecklingen och

mer uppmärksamhet. Följaktligen började

leder till en skördeökning på upp till 15 procent på

Zuidberg att utveckla gummilarvband
larvband av gummi under 2011. De ger upp

bara några år. Larvband finns tillgängliga för en rad
olika skördemaskiner och nästan alla traktortyper.
Även kundanpassade lösningar kan tillhandahållas.

till 400 % större kontaktyta mot marken än

Med ett larvbandssystem förlängs livslängden på

gummidäck. Detta medför en betydande

traktorn och möjliggör en mer flexibel drift som

minskning av marktrycket och skyddar därför

samtidigt minskar markpackningen och dess skadliga

alven.

effekter på markkvaliteten.

Snabbt byte
Adriaan Boudeling – potatisodlare

Gerjan Voshart – entreprenör

Ett tillförlitligt system

”I början körde vi med en John Deere 8420T bandtraktor

”Allt handlar om marken, och den står i fokus för varje

Zuidberg har fortsatt utvecklingen av denna hållbara

design och utbytbarhet, vilket gör dem möjliga att

eftersom vi ville ha mer kraft, och för att kunna ta ut

jordbrukare. När det kommer till kritan kan jordbruket inte

lösning på ett professionellt sätt och tillverkar

driftsätta på både små och stora traktorer, liksom på

kraft behöver man en större kontaktyta mot marken.

existera utan friska jordar. Vi har märkt att våra kunder är

gummilarvband i egna anläggningar. Omfattande

tunga skördemaskiner. Det tar bara några timmar att

Nackdelarna med vårt tidigare larvbandsystem var

mycket medvetna om behovet av förbättrad markskötsel.

forskning efter den perfekta kombinationen av

installera larvbanden på traktorn och installationen

vibrationerna och avsaknaden av en differential. Numera

De ber oss uttryckligen att montera på bandställ på våra

drivenhet, utförande och gummilarvband har

är reversibel, vilket gör att traktorn kan återmonteras

monterar vi fjäderbelastade bandställ på en hjultraktor när

betupptagare när det är dags för betskörd”.

resulterat i ett fullständigt tillförlitligt system.

med luftfyllda däck.

Larvbanden kännetecknas av deras kompakta

driften kräver det. Traktorn kör med larvband ca 850 timmar
av totalt 1 000 timmar om året. Konverteringen tar bara ett
par timmar.”
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Marken är sårbar

Zuidberg
din partner

En sammanfattning
av fördelarna
Kraftiga axlar och hjul, lämpliga för
olika tillämpningar
Ställda inför en förnyad
uppmärksamhet på
jordbruksmarken och markhälsan

Enkelt och snabbt att byta ut med

strävar Zuidberg – tillsammans

standardhjul för optimal flexibilitet

med sina växtodlare – efter
att samarbeta för att ta fram
globala hållbara förbättringar av
odlingsmarkens kvalitet. Detta är

2, 3 eller 4 mellanliggande axlar för

inte ett val – det är en mission där

önskad kontaktyta

Zuidberg tar sin del av ansvaret
genom att utveckla system och
produkter som bidrar till den

Lätt att underhålla tack vare centralt

övergripande processen.

smörjsystem och kontroll av oljenivå

Gummilarvband med bredd på 61, 76
eller 92 cm (24, 30 eller 36 tum) för

Upp till 44 % mindre marktryck med
Vi har lyckats möta det globala behovet av livsmedel genom stordriftsfördelar
och intensifiering av jordbruket. Men samtidigt har betydelsen av vår
jordbruksmark bara fått en undanskymd plats. Detta har lett till att alven
i hälften av den nederländska jordbruksmarken nu har permanenta
markpackningsskador. Markens sårbarhet har blivit alltmer uppenbar, särskilt
nu när de mer extrema formerna av klimatförändringar har uppenbarat sig. Den
nuvarande situationen kan helt enkelt inte få fortsätta...

Minskad markstress tack vare larvband av gummi

maximal bärkapacitet

gummilarvband

Larvband av gummi har en större kontaktyta mot marken och lägre markstress
än luftfyllda däck. Gummilarvband är därför mer markvänliga än luftfyllda däck.

Utrustad med ett boggisystem för

Markpackningen i de övre jordlagren kan därför minskas. Skillnaderna mellan

optimal komfort och minimalt slitage på

gummilarvband och luftfyllda däck är fortfarande mätbara genom djupgående

gummilarvbanden

markanalys. Det har visat sig att marken får mindre packningsskador oavsett
djup vid användning av gummilarvband jämfört med luftfyllda däck.

Med urtag i ramen för truckgafflar,
vilket garanterar enkel montering och

En ny markförvaltning
En hållbar livsmedelsproduktion kräver både en hållbar markförvaltning och ett
annorlunda sätt att tänka och ta ansvar. Vägen mot en lösning på problemen är
tydlig:

• ett minskat marktryck är nödvändigt
• insatser mot djup markpackning

demontering samt minimerer stillestånd

Viktigt för dig
1.	Larvband av gummi orsakar mindre markpackning: upp till 44 %* mindre
jämfört med lågtrycksdäck (mätt i kg/cm2 på ett djup av 20 cm).
2.	Markpackningen i de djupare jordlagren kan inte lösas enbart genom
att använda gummilarvband – för det behöver även den sammanlagda
maskinvikten minskas.

• arbete för en bättre markförvaltning

Zuidbergs boggisystem säkerställer
maximal körkomfort och stabilitet.
Detta oberoende system optimerar
viktfördelningen och minskar därmed
slitaget på både maskin och larvband.

Resultatet:
15% högre skördeavkastning vid användning av larvband hela året
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