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tractoren hebben een beperkt netto laadvermogen. Door het 
verschil te maken tussen het toelaatbaar totaalgewicht en het 
leeggewicht komen we aan wat de trekker echt mag ‘dragen’. 
Dat nuttige laadvermogen kan gebruikt worden voor het dragen 
van werktuigen in de hef, het opnemen van de steunlast van 
aanhangwagens of voor het opnemen van ballastgewichten. als 
er bv. een zwaar werktuig in de hef wordt opgehangen, moet de 
tractor meestal met ballastgewichten vooraan worden geladen 
om de vooras met minstens 20 % van het gewicht te ‘beladen’, 
zoals het voor het rijden over de weg wettelijk is voorgeschreven. 
Zo wordt gegarandeerd dat het voertuig nog veilig bestuurd 
kan worden. maar het kan ook anders: in de plaats van zware 
werktuigen met ballastgewichten te compenseren, kan de last ook 
door werktuigcombinaties worden verdeeld. typische voorbeelden 
daarvan zijn een frontmaaier met een kneuzer achteraan of een 
pakkerwals voor met een zaaicombinatie achter. De verdeling 
volgens voor- en achteraanbouwmachine heeft bovendien het 
voordeel dat de afzonderlijke assen minder sterk belast worden dan 
wanneer het werktuig hoofdzakelijk op één as zou dragen. aan de 
maximale draagkracht van de afzonderlijke assen wordt te weinig 
belang gehecht. nochtans is deze wettelijk bepaald. voor zeer 
zware werktuigen is het aanbevolen om getrokken varianten met 
een eigen rijonderstel te kopen. 

Draagvermogen per as en hefboomwerking
afhankelijk van hun afstand tot het middelpunt van de as 
kunnen de aangebouwde werktuigen een meer of minder grote 
hefboomwerking uitoefenen. Het exacte gewicht en de aslasten 

kunnen met een asweegbrug bepaald worden. als men toch het 
gewicht en het zwaartepunt van de aanbouwwerktuigen kent, 
net als de verdeling van het leeggewicht van de tractor, dan 
kunnen de aslasten ook zeer eenvoudig worden berekend. Het 
voorbeeld in onze tekening toont duidelijk dat de voorasbelasting 
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landbouwcombinaties worden alsmaar groter en vooral zwaarder. een voorwaarde om toch nog veilig 
over de weg te rijden en ook in het veld zonder veel schade het werk te kunnen uitvoeren is een correcte 
gewichtsverdeling tussen voor- en achterkant van de trekker. waar we daarop best letten, geven we 
hieronder mee.                       tekst: Peter menten en marco landis | foto’s: Peter menten

De trekker  
juist uitbalanceren

 Met front- en wielgewichten, gecombineerd met een aangepaste 
bandendruk, kan de slip en dus ook het dieselverbruik verminderd worden.

 Door het hefboomeffect van het werktuig in de hef achteraan wordt ondanks 
een frontgewicht het gewicht naar de achteras verlegd.

48
REFLECTS THE PASSION FOR AGRICULTURE



na het aankoppelen van een zwaar werktuig in de hef achteraan 
minder wordt dan bij een ‘lege’ trekker. vóór het werktuig wordt 
aangekoppeld, rust 43 % van het totaalgewicht op de vooras, t.t.z. 
1935 kg. Hoewel een 100 kg zwaar frontgewicht werd gemonteerd, 
zakt door de hefboomwerking van het gewicht van de machine in 
de hef de vooraslast wel tot maar 23 %, wat met een gewicht van 
1287 kg overeenkomt.

Gewicht verhoogt trekkracht.
voor zwaar trekwerk is er voldoende gewicht op de aandrijfassen 
nodig om slip te vermijden. op de openbare weg is het belangrijk 
om hellingen tot 15 % veilig te kunnen oprijden. ook daarvoor 
moet er voldoende gewicht op de aangedreven assen liggen. een 
vuistregel zegt dat het eigengewicht van de trekker ongeveer 25 % 
van dat van de aanhangwagen moet zijn. concreet betekent dat 
dat voor een 20 ton zware aanhanger met dolly vooraan, de trekker 
minstens 5 ton moet wegen. Het gewicht op de aandrijfassen kan 
hoger als er een deel van het gewicht van het werktuig in de hef 
op de trekker kan worden overgedragen. Datzelfde is zeker het 
geval bij aanhangwagens die op de trekker ‘steunen’. maar ook bij 
bodembewerkingsmachines zijn er systemen, die gewicht op het 
trekkende voertuig overbrengen.

Onnodig gewicht kost diesel, te weinig soms ook.
met elke kilogram extra gewicht verhoogt de rolweerstand, wat het 
brandstofverbruik verhoogt. Door 500 kg meer gewicht stijgt bij een 
5 ton zware trekker de rolweerstand met ongeveer 10 %. Daarom 
moeten we ‘zuinig’ zijn met het aanbrengen van overbodige 
ballastgewichten. Het is duidelijk dat het aan- en afbouwen van 

gewichten of van een frontlader tijd vraagt. maar in ruil heeft de 
trekker daarna minder diesel nodig, worden de banden gespaard 
en is de insporing in het veld ook geringer.
bij het veldwerk zou het trekkend voertuig zo moeten worden 
uitgebalanceerd dat het niet meer dan 10 tot 15 % slip heeft. 
bovendien is het aangewezen om de bandendruk tot zijn maximale 
draaggrens te laten zakken. anders wordt er te veel diesel verbruikt 
en is de bodemdruk te hoog.
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Samengevat

Het nauwkeurig uitbalanceren van voertuig- en 
machinecombinaties in de landbouw is van wezenlijk belang. 
een onjuiste gewichtsverdeling vermindert de veiligheid. te 
weinig gewicht reduceert de maximale trekkracht. tegelijkertijd 
leidt elke onnodige kilogram gewicht tot een hogere 
rolweerstand en dat kost dan weeral extra diesel. Daarom is 
het van belang om het gewicht altijd aan de omstandigheden 
aan te passen.

Wat mag ik laden?

onder www.traktorentest.ch kan voor het bepalen van de 
gewichtsverdeling een exceltabel worden gedownload. ■

 Om bij het rijden over de weg het voertuig bestuurbaar te houden, moet er 
minstens 20 % van het gewicht op de vooras rusten.

 Een vuistregel zegt dat het trekkend voertuig minstens een vierde zo zwaar 
moet zijn als de aanhangwagen.
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