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Overzicht

Het keurmerk “DLG-erkend voor afzonderlijke criteria“ 
wordt toegekend aan landbouwtechnische producten die 
succesvol de DLG-gebruikstest hebben doorstaan en zijn 
getoetst aan onafhankelijke en erkende beoordelingscrite-
ria. De test is bedoeld om specifieke innovaties en andere 
essentiële criteria van het testobject te beoordelen.  
De test richt zich op criteria uit het DLG-testkader voor 
volledige tests of op andere nader benoemde specifieke kenmerken en eigenschappen van het test object.  
De minimale eisen, de testomstandigheden en de -procedures alsmede de toetsingsgrondslagen van de 
testresultaten worden vastgelegd in overleg met een groep DLG-deskundigen en voldoen aan de algemeen 
erkende regels van de techniek alsmede aan de wetenschappelijke en landbouwkundige kennis en eisen.  
Een succesvolle test wordt afgesloten met de publicatie van een testrapport en de toekenning van het keur-
merk, geldig voor vijf jaar vanaf de datum van toekenning.

De testreeks “Efficiëntievoordelen door VF-technologie“ omvat tests die de efficiëntie vastleggen van 
High-Flexion-tractorbanden in verschillende toepassingsgebieden. De snelheid en het brandstofverbruik in  
het veld werden bepaald door middel van constante trekkrachtwaarden. Dit gebeurde bij vergelijkbare  
bodem- en slipomstandigheden, waardoor er een oordeel kan worden gevormd over het specifieke brand-
stofverbruik en de geleverde prestatie. Ook werd er in het veld de Kappa/slipkromme bepaald voor iedere 
band. Deze geeft bij gelijke slip uitsluitsel over de overdraagbare trekkracht naar gelang het gewicht 
van de trekker. 

De metingen werden uitgevoerd met het Vredestein-bandtype Traxion Optimall uit het segment van de 
VF-banden en vergeleken met een IF-band en VF-band van Europese producenten van premiumbanden. 
De geteste maten: 650/65 R34 resp. 600/70 R34 op de vooras en 710/75 R42 op de achteras.  
Details vindt u verderop in tabel 2. 

Voor het vergelijk van de meetresultaten werden onder dezelfde omstandigheden wielcombinaties van  
dezelfde maten getest van nog twee bekende Europese producenten met banden uit het premiumsegment. 
Hierbij werd de luchtdruk van alle testkandidaten ingesteld aan de hand van de producentspecifieke band-
spanningstabellen en de direct vóór de test bepaalde werkelijke wiellasten.
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Het product

Producent en aanvrager

Apollo Vredestein B.V., P.O. Box 27,  
7500 AA Enschede, The Netherlands 

Product: Vredestein Traxion Optimall

Omschrijving en technische gegevens

Technische instructies en gegevens staan ter  
inzage op de homepagina van de producent:

http://www.vredestein.com

Vergeleken met zijn concurrenten heeft de Traxion Optimall de beste resultaten behaald in de categorie 
“Kappa/slipgedrag“. Vergeleken met een IF-band is dit resultaat weinig verrassend, maar ook in het geval van 
een VF-band laat de Traxion Optimall een betere prestatie zien, met name in het bereik tussen 5-20 % slip. 

Beoordeling – kort samengevat

Tabel 1:   
Overzicht van de resultaten van de Traxion Optimall

Testkenmerk Beoordeling *

Brandstofverbruik + +

Oppervlakteprestatie + +

Kappa/slipgedrag + +

* Beoordelingsnorm: + + / + / ¡ / – / – – (¡ = standaard)

Afbeelding 2:  
Trekker en remvoertuig in het veld

Uit het tweede gedeelte van de test, dat bedoeld is 
om het specifieke brandstofverbruik onder constante 
werkomstandigheden te beoordelen, blijkt duidelijk 
dat de testkandidaat de hoeveelheid brandstof onder 
de gegeven omstandigheden het efficiëntst gebruikt, 
wat leidt tot een betere oppervlakteprestatie en 
zodoende tot een daling van de kosten per te bewer-
ken oppervlakte.
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De te testen bandensets werden 
eerst aan het testvoertuig gemon-
teerd, in dit geval een Claas Axion 
950 C-Matic met traploze aandrij-
ving. De belastingsimulatie werd 
uitgevoerd met behulp van een 
trekker, in dit geval een Claas 
Xerion 4000, eveneens met 
traploze aandrijving. Voor de test 
in het veld werden beide trekkers 
via een staaldraad met geïnte-
greerde trekkrachtmeetdozen met 
elkaar verbonden. Tevens werd 
een Peiseler-wiel aan het trekvoer-
tuig bevestigd. Dit wiel zorgde 
voor de werkelijke grondsnelheid 
tijdens de tests. De wielslip werd 
bepaald uit de meting van het 
wieltoerental aan de trekker en de 
rolomtrek van de testbanden. Het 
brandstofverbruik voor het bepa-
len van de energie-efficiëntie werd 
vastgelegd met behulp van een 
volumemeetinrichting aan de 
trekker. De testprocedure was voor iedere bandenset identiek. In het eerste deel van de subtest werd het 
brandstofverbruik bepaald bij een constante instelbare snelheid op het trekvoertuig en bij een constante 
trekkrachtbelasting op het remvoertuig. Uitgangspunt hiervoor waren de belastingsgegevens op een cultivator 
tijdens de stoppelbewerking in het veld. In de tweede subtest ging het om het bepalen van de Kappa/slip-
kromme onder de gegeven bodemomstandigheden op de testlocatie. Daartoe werd op het trekvoertuig een 
constante snelheid ingesteld, waarbij de trekkracht door het remvoertuig voortdurend werd verhoogd tot een 
maximale wielslip van 40 %. Met betrekking tot de vochtigheid werden de gegeven bodemomstandigheden op 
het tijdstip van testen willekeurig geregistreerd in het totale testveld.

De methode

Afbeelding 3:   
Bodemverhouding testveld  
(wintertarwe; vlakke stoppelbewerking met schijveneg; zwarte aarde 
uit löss; gemiddelde bodemvochtigheid 21 % op ca. 10 cm diepte)

Tabel 2:  
Testgegevens in detail

 Referentie VF Referentie IF Referentie VF
VA AA VA AA VA AA

Testcombinatie Traxion  
Optimall

Traxion  
Optimall – – – – – – – –

Maat VF 650/65 
R34 NRO

VF 710/75 
R42

IF 650/65 
R34

IF 710/75 
R42

VF 600/70 
R34

VF 710/75 
R42

Lastindex 170D 184D 161D 176D 167D 181D

middelste profieldiepte [mm] 65 71 64 72 62 73

Aantal nokken 20 21 20 21 20 21

Loopvlakbreedte band zonder last [mm] 625 677 601 654 543 637

stat. aslastverdeling testvoertuig veld [kg] 7121 10636 6981 10814 6782 10785

max. stat. gemeten bandbelasting 
testvoertuig veld [kg]

3560 5318 3490 5407 3391 5392

min. testdruk veld volgens producent 0,65 0,65 1,00 1,10 0,80 0,85
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De testresultaten in detail

Bij de eerste subtest werd het in 
afbeelding 4 weergegeven speci-
fiek brandstofverbruik gemeten 
met een ongeveer constante 
trekkracht van ca. 70 kN. Hieruit 
blijkt dat onder de gegeven 
testomstandigheden het brand-
stofverbruik van de Vredestein-
band per geleverde prestatie 
duidelijk efficiënter is dan van de 
referentieproducten. Vergeleken 
met de IF-technologie is dat zeker 
niet verrassend. De metingen 
lieten verder zien dat er zelfs in 
vergelijking met gelijkwaardige 
banden (de VF-band) nog een 
verbetering mogelijk was. 

Voor de trekkerinstellingen werden 
de randvoorwaarden vastgesteld 
van de aangebouwde referentie-
machine – in dit geval een cultiva-
tor met normale werkbreedte en 
werkdiepte – en de oppervlakte-
prestatie in hectare per uur 
bepaald. De resultaten zijn in 
afbeelding 5 weergegeven. 

De verschillen in het specifiek 
brandstofverbruik worden ook hier 
zichtbaar. De Traxion Optimall is 
met zijn werk op hetzelfde opper-
vlak ca. 7 % sneller dan de 
nummer drie. De voorsprong op 
de tweede geteste VF-kandidaat 
bedraagt ook hier nog steeds 
1,5 %. Dit resultaat werd beïnvloed 
door de werksnelheden als gevolg 
van de verschillende slipomstan-
digheden. 

Zoals afbeelding 6 laat zien is voor 
de oppervlakteprestatie ook een 
vergelijking mogelijk van het 
absolute brandstofverbruik resp. 
van het brandstofverbruik met 
betrekking tot een landbouware-
aal. Het totale resultaat toont ook 
hier weer het voordeel van de 
Vredesteinband. 

De economische meerwaarde 
wordt nog duidelijker wanneer 
men kijkt naar de investering in 
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Resultaat van de behaalde oppervlakteprestatie

sp
ec

. b
ra

n
d

st
o

fv
er

b
ru

ik
 [

g
/k

W
h]

380

370

360

346

353

372

350

340

Ø in de test: 357

Traxion
Optimall VF
Referentie IF
Referentie VF

Afbeelding 4:  
Specifiek brandstofverbruik

Afbeelding 6:  
Resultaat van het behaalde oppervlakteverbruik



Testrapport 6800 Pagina 6 van 8

twee belangrijke factoren, namelijk 
brandstof en bestuurder. Uiteraard 
geldt dit alleen voor dezelfde 
oppervlakte en voor de lange 
termijn. In afbeelding 7 worden de 
resultaten weergegeven: een 
besparing van ruim 7 % of 162 € 
per 100 ha vergeleken met een 
IF-band en altijd nog een kosten-
voordeel van 1,7 % of 40 € per 
100 ha ten opzichte van de 
VF-band. 

Bij de metingen van het Kappa/
slipgedrag ging het om het 
vaststellen van de maximaal 
overdraagbare trekkracht afhan-
kelijk van de slip en het totale 
trekkergewicht. Deze verhouding 
wordt door de eenheidsloze 
trekkrachtcoëfficiënt Kappa 
weergegeven. Het maximale 
rendement is met Kappa=1 
bereikt. 

Voor een beter en gedetailleerd 
overzicht zijn de resultaten in 
afbeelding 8 geschaald weerge-
geven. Vergelijkenderwijs wordt 
duidelijk wat het rendement is bij 
gedefinieerde slipomstandighe-
den. Op basis van de relatie 
tussen werksnelheid en rijsnelheid 
bestaat ook hier een direct 
verband met de oppervlaktepres-
tatie en daarmee ook met de 
efficiëntie van het brandstofver-
bruik. Hier presteert de Traxion 
Optimall op alle onderdelen het 
beste. Dat komt grotendeels 
doordat het werkzame contact-
vlak van de band het efficiëntst is 
ontwikkeld bij de ingestelde 
bandspanning op de Traxion 
Optimall. Hoewel de test hierdoor 
een duidelijk verschil laat zien, 
moet er bij het interpreteren van 
de resultaten rekening worden 
gehouden met de werkelijke 
loopvlakbreedten van de band 
zonder last. 

Het overzicht in afbeelding 9 toont 
aanvullend het absolute trek-
kracht/slipverloop tussen 5-40 %.
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Tijdens de gesimuleerde trekwerkzaamheden pres-
teert de geteste bandenset van Vredestein Traxion 
Optimall in de maat VF 650/65 R34 op de vooras en 
VF 710/75 R42 op de achteras met betrekking tot het 
prestatievermogen op alle onderdelen het best. 
Wanneer de afzonderlijke waarden worden bekeken 
dan is in het onderste slipbereik tot 20 % een nog 
duidelijk positiever patroon zichtbaar. Hierop zijn 
zeker ook de verschillen van invloed tussen de 
loopvlakbreedten van de band, met name bij een 
directe vergelijking met de VF-banden. Hiermee moet 
men bij de beoordeling van de resultaten rekening 
houden. Het resultaat komt uiteraard ook tot uiting in 
de metingen van het specifiek brandstofverbruik bij 
een constante snelheid. 

Onder de gegeven omstandigheden liggen de 
verschillen met 7 [g/kWh] duidelijk lager dan de 
VF-band. Dit heeft bij een groter te bebouwen 
oppervlak ook uiteraard grotere economische 
voordelen tot gevolg, namelijk: 7 % ten opzichte van 
IF en 1,7 % ten opzichte van VF. Bij een gelijke 
oppervlakte zullen bovendien de kosten voor de 
bestuurder afnemen vanwege de hogere oppervlak-
teprestatie. 

De Vredestein Traxion Optimall laat duidelijk de 
voordelen van de VF-technologie zien voor de 
bewerking van het veld. Voorwaarde is echter dat de 
luchtdruk van de band steeds moet worden aange-
past aan de onderhavige lasttoestand. 

Conclusie
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Downloaden van alle  
DLG-testrapporten is gratis op: 

www.DLG-Test.de

Meer informatie

DLG e.V. 

Testzentrum Technik & Betriebsmittel

Max-Eyth-Weg 1 • 64823 Groß-Umstadt

Telefon: +49 69 24788-600 • Fax: +49 69 24788-690

Tech@DLG.org • www.DLG.org

Over DLG

Meer tests over landbouwbanden kunt u  
downloaden van de site www.dlg-test.de. 

De gespecialiseerde commissie van DLG voor 
Werkmanagement en Procestechnologie heeft met 
betrekking tot het thema “Automatische bestu-
ringssystemen“ twee informatiebladen uitgegeven 
met de titel “GPS in de landbouw“ (informatieblad 
316) en “Satellietnavigatiesystemen“ (informatie-
blad 388).

De informatiebladen zijn gratis in PDF-formaat 
verkrijgbaar op www.dlg.org/merkblaetter.html.
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DLG e.V., Testzentrum Technik und Betriebsmittel,  
Max-Eyth-Weg 1, 64823 Groß-Umstadt, Duitsland
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Projectleider
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Dipl.-Ing.(FH) Niels Conradi *
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agrarische sector! Meer informatie is beschikbaar op 

www.dlg.org/mitgliedschaft.

Het DLG-testcentrum Technologie  
en Bedrijfsmiddelen

Het DLG-testcentrum Technologie en Bedrijfsmiddelen 

in Groß-Umstadt is de benchmark voor gecertificeerde 

landbouwtechnologie en bedrijfsmiddelen en is de 

toonaangevende aanbieder van test- en certificerings-

diensten voor onafhankelijke technische tests. Met de 

modernste meettechnologie en praktische testmetho-

den voeren de DLG-testingenieurs productontwikke-

lingen en innovaties door.

Als meervoudig geaccrediteerd en EU-goedgekeurd 

testlaboratorium biedt het DLG-testcentrum Technolo-

gie en Bedrijfsmiddelen landbouwers en beoefenaars 

van agrarische bedrijfsvoering met geaccrediteerde 

technologische en DLG-tests belangrijke informatie en 

hulpmiddelen ter ondersteuning van de besluitvorming 

bij de planning van investeringen voor de agrarische 

technologie en bedrijfsmiddelen.

Naast het uitvoeren van de bekende tests op het 
gebied van agrarische technologie, productie- en 
levensmiddelen is DLG een neutraal, open forum 
voor kennisuitwisseling en opinie in de agrarische en 
voedingssector.

Ongeveer 180 fulltime medewerkers en ruim 
3.000 deskundige vrijwilligers ontwikkelen oplossin-
gen voor de actuele problemen. Meer dan 80 comi-
tés, werkgroepen en commissies vormen hierbij de 
basis voor expertise en continuïteit in het beroeps-
werk. Bij DLG wordt veel specialistische informatie 
voor de landbouw gegenereerd in de vorm van 
informatiebladen en werkdocumenten, maar ook 
artikelen in vaktijdschriften en -boeken.

DLG organiseert wereldwijd de toonaangevende 
vakbeurzen voor de agrarische en voedingsindustrie. 
Op die manier helpt het bedrijf bij het vinden van 
moderne producten, processen en diensten en 
maakt deze zichtbaar voor het publiek.

Verzekert u zich van kennisvoorsprong en andere 
voordelen en draag bij aan de kennisopbouw van de 
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