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MvL Metaal heeft een nieuwe spuittrailer ont-
wikkeld en gebouwd, speciaal voor de kwekerij 
van Arie Bouman in Wijk en Aalburg. Voor het 
bedrijf in Dodewaard is dit een primeur. Het is 
een complete aanhanger die aan een trekker 
gekoppeld kan worden. Op het frame is een 
draaikrans gemonteerd, waardoor de instal-
latie zowel naar rechts als links kan draaien. 
Daarbovenop staat een tankunit met een inhoud 
van 1000 liter, waar de gewasbeschermingsmid-
delen in gaan. Aan de tankunit is een hefinrich-
ting gemonteerd waaraan de sproeiarm is beves-
tigd, die is opgedeeld in vier secties. De sproei-
arm heeft een totale lengte van 18,85 meter.

Speciaal verzoek
‘Het unieke van de spuittrailer is dat hij maar aan 
één kant sproeit. De gebruiker kan zowel links 
als rechts van de wagen spuiten, maar niet aan 
beide zijden tegelijk. Bij de meeste spuitinstalla-
ties voor gewasbescherming hangt er aan beide 
zijkanten een sproeiarm’, vertelt Ruben Velema, 
werkvoorbereider/calculator bij MvL Metaal.

Maar op speciaal verzoek van Arie Bouman 
Kwekerij werd er gekozen voor deze bijzondere 
constructie. Velema vertelt over de aanleiding. 
‘We hebben voor Arie Bouman Kwekerij een 
compleet nieuw kweekveld gebouwd. De 
bestaande velden zijn 12 meter breed; het 
nieuwe kweekveld heeft een breedte van 17,50 
meter. De ondergrond van dit veld is bedekt met 

worteldoek en daartussen liggen betonpaden. 
De kwekerij had dus een nieuwe spuitinstallatie
nodig, want de sproeiarm van de oude was 
slechts 12 meter lang. Voor het nieuwe veld 
is minimaal 17,50 meter arm nodig. Er werd 
gevraagd of wij die konden bouwen, want in de 
markt is zoiets speciaals niet te vinden.’

Vervolgens gingen MvL Metaal en Arie Bouman 
Kwekerij om de tafel zitten, wat uiteindelijk 
resulteerde in het nieuwe ontwerp. Velema: ‘Wat 
is de vraag? Wat moet er wel of niet op zitten? 
Hoe gaan we dat met zijn allen aanpakken? Deze 
spuittrailer is voortgekomen uit deze vragen. 
Wij hebben het idee dat de kweker in zijn hoofd 
had op papier gezet en op basis daarvan een 
complete, klantspecifieke machine ontwikkeld 
en gebouwd.’

Spuitcomputer
De spuittrailer is uitgerust met een spuitcompu-
ter van Arag, die de basis vormt van en geïnte-
greerd is in de spuitinstallatie. Deze computer 
is ingebouwd in de nieuwe trekker van Arie 
Bouman Kwekerij. Ook is er een camerasysteem 
met vier camera’s in de spuittrailer geïnstalleerd. 
Een is voor het achteruit rijden, maar er zijn 
meerdere camera’s aan de spuitarm bevestigd.
Zo kunnen meerdere punten van de spuitarm 
worden gevolgd en daarmee het spuitbeeld. Het 
computerscherm met daarop de camerabeelden 
is in de trekker geplaatst.

Speciaal toegespitst op kwekerij van Arie Bouman

MvL Metaal heeft met de bouw van een bij-

zondere spuittrailer een primeur. Het gespe-

cialiseerde bedrijf, dat zich bezighoudt met 

machinebouw en automatisering, fabriceerde 

voor het eerst in zijn bestaan een dergelijke 

spuitinstallatie, helemaal toegespitst op de 

kwekerij van Arie Bouman. En wat voor een, 

want de nieuwe spuittrailer bevat een keur aan 

technische hoogstandjes en slimme oplos-

singen. Om er een paar te noemen: een 18,85 

meter lange opvouwbare sproeiarm op een 270 

graden roterend frame.
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MvL Metaal maakt unieke 
spuittrailer met technische 
hoogstandjes

De spuittrailer is helemaal op maat gemaakt voor Kwekerij Arie Bouman
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De fabricage van de ruim 18 meter lange spuit-
arm was een zeer specialistische klus. ‘Het veld 
van de kwekerij is 17,50 meter breed, terwijl de 
spuitarm 18,85 meter lang is. De reden hiervoor 
is dat je het eerste stuk van het pad waarop je 
rijdt moet overbruggen. Ook is extra overlengte 
nodig voor het overbruggen van de afstand 
vanaf de plaats waar je rijdt op het pad tot 
het begin van het veld. De arm is in vier delen 
hydraulisch op te vouwen; opgevouwen heeft 
hij een lengte van 6 meter. De essentiële schar-
nierpunten van de arm zijn door onze enginee-
ringsafdeling ontworpen, met speciale aandacht 
voor de krachten en de functies. De gebruiker 
kan vanaf zijn zitplaats in de trekker de spuitarm 
hydraulisch in- of uitvouwen.’

Dit kan met behulp van de bestaande joystick-
besturing van de trekker. Daarnaast kan de 
gebruiker de sproeiarm met de joystick laten 
stijgen of dalen, om in te spelen op verschillende 
gewashoogtes. De minimale spuithoogte is 600 
millimeter, maar op het veld staan ook bomen 
die een spuithoogte van 1,80 meter vereisen. 
Daarom is er een hefinstallatie ingebouwd, die 
de ruim 18 meter lange arm naar een hoogte 
van ongeveer 2 meter kan tillen. Velema: ‘Het 
was een flinke uitdaging om de sproeiarm voor 

elkaar te krijgen. We hebben een trapeziumvorm 
gebruikt met schoren erin. Met de schoren cre-
eer je driehoeken; die vormen een “vakwerk”. 
Door al de driehoeken realiseer je de stijfheid 
om alle krachten die in de verschillende richtin-
gen optreden op te vangen. Denk hierbij aan de 
horizontale kracht van de arm zelf, maar ook de 
voor- en achterwaartse kracht die vrijkomt bij 
optrekken of afremmen en draaien in bochten, 
of door draaien van het frame.’

Eigen spuitleiding
Ieder gewasbeschermingsmiddel heeft een 
eigen spuitdop met een sproeihoek van bij-
voorbeeld 90 of 120 graden. ‘Op verzoek van de 
klant monteren we de juiste doppen, die altijd 
nabesteld kunnen worden. Er is een drievoudige 
dophouder gemonteerd, waarop standaard 
drie spuitdoppen passen. Deze kunnen roteren, 
waardoor je alleen maar de dophouder hoeft 
te draaien als je een ander spuitmiddel gaat 
gebruiken. Op verzoek van de kwekerij hebben 
we de dophouders op 25 centimeter van elkaar 
gemonteerd. Hierdoor is het mogelijk om spuit-
doppen toe te passen voor een speciaal middel 
dat is toegelaten om met die tussenruimte te 
spuiten. In de markt is een spuitleiding nor-
maal die om de 50 centimeter een dophouder 

bevat, maar wij hebben een eigen spuitleiding 
gemaakt waarin om de 25 centimeter een dop-
houder kan worden geplaatst.’

Arie Bouman Kwekerij kan de spuittrailer niet 
alleen inzetten op het nieuwe veld, maar ook 
op het eerste veld van 12 meter breed, een 
belangrijke wens. Hier staan bijvoorbeeld ook 
belichtingspalen tussen de veldjes, waardoor 
er niet met een sproeiarm van ruim 18 meter 
gewerkt kan worden. Velema: ‘Daarom hebben 
we de spuittrailer zodanig ontwikkeld dat deze 
de voorste twee secties van de sproeiarm kan 
invouwen en uitschakelen voor het spuiten. Dan 
is het mogelijk om met de overige twee secties, 
die gewoon in werking blijven, het veld van 12 
meter breed te besproeien. Vervolgens kun je 
net zo gemakkelijk weer omschakelen naar het 
nieuwe, bredere veld. Alle vier de secties kunnen 
sowieso apart van elkaar worden in- of uitge-
schakeld voor het spuiten. Zo kun je voorkomen 
dat je op bepaalde stukken gewasbescher-
mingsmiddelen verspilt of onnodig in het milieu 
brengt.’

Roterend frame
Een andere vernuftige specificatie van de spuit-
trailer is dat de sproeiarm ook eenvoudig naar 
de andere zijde kan worden verplaatst. ‘Bij 
deze installatie wil de gebruiker vooral aan de 
linkerkant kunnen spuiten. Soms heeft hij het 
veld aan hetzelfde pad aan de andere zijde lig-
gen. Hiervoor kan hij de sproeiarm in totaal 180 
graden roteren. De arm kan in uitgevouwen 
toestand worden opgetild en boven de trekker 
langs naar de andere kant gedraaid worden. Als 
hij links klaar is met spuiten, kan hij hetzelfde 
pad terugrijden met de sproeiarm aan de rech-
terzijde.’

Het beweegvermogen is dan ook van essenti-
eel belang voor de spuitinstallatie. Velema: ‘We 
hebben de tank en de sproei-installatie op een 

‘Het unieke van de spuittrailer is 
dat hij maar aan één kant sproeit. 
De gebruiker kan zowel links als rechts 
van de wagen spuiten, maar niet aan 
beide zijden tegelijk’

De sproeiarm heeft een lengte van ruim 18 meter. De aanhanger is spoorvolgend gemaakt.
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De aanhanger is spoorvolgend gemaakt.

roterend frame gebouwd. Meestal zijn de tank en 
het spuitsysteem vast gemonteerd op een aan-
hanger en kan alleen de sproeiarm uitklappen. 
Hierdoor ben je gebonden aan de hoek waarop 
de sproeiarm is ingesteld. Normaal is dat op 90 
graden ten opzichte van de aanhanger. Omdat 
door onze constructie alle onderdelen van de 
spuitinstallatie kunnen meedraaien, is het moge-
lijk om te spuiten in elke hoek tussen 0 en 270 
graden. En om de laatste hoek van het veld mee 
te pakken, kan de kweker tijdens het spuiten zijn 
draaiframe meebewegen in de hoek. Zo pak je 
altijd het laatste puntje mee.’

Doordat de aanhanger spoorvolgend is gemaakt, 
volgt hij altijd het spoor van de trekker. Hij zal 
niet inlopen of het randje afrijden. Als je met de 
trekker op het pad blijft, doet de trailer hetzelfde. 
‘Deze techniek hebben we ook al toegepast bij 
onze transportwagens voor de kwekerij.’

De spoorvolgende aanhanger leverde echter een 
nieuwe uitdaging op voor de plaatsing van de 
pomp van de spuitinstallatie. ‘Meestal wordt deze 

op de aanhanger gemonteerd. Zouden wij dat bij 
onze trailer ook doen, dan zou er een probleem 
ontstaan met de aftakas die de pomp aandrijft. 
Deze blijft dan niet meer in een werkbare hoek 
met de trekker, wat zelfs niet op te lossen is met 
een groothoekaftakas. De oplossing is een aparte 
bok voor de pomp die in de hefinrichting van 
de trekker hangt, zodat de pomp altijd door de 
aftakas wordt aangedreven. Zo voorkom je dat 
de aftakas onder het rijden in een verkeerde 
hoek komt en stuk gereden wordt. De aanhanger 
kan elke bocht blijven maken, terwijl de machine 
in werking blijft. Deze oplossing heeft ons wel 
wat hoofdbrekens bezorgd, want alle slangen 
en kabels moeten kunnen meebewegen. Die 
moeten over de dissel van de aanhanger lopen, 
door middel van een rotatiekoppeling in het 
draaiframe van de tank naar de pomp, en van 
hieruit naar de sproeiarm.’

Afwijken van de standaard
De kracht van MvL Metaal is dat het bedrijf kan 

afwijken van de standaard producten uit zijn 
portfolio. ‘We gaan uit van een standaard pro-
duct als basis. Wil een klant echter een specifie-
ker product, dan gaan we daarmee enthousiast 
aan de slag’, stelt Velema.
Hij is met recht trots op de unieke spuittrailer van 
MvL Metaal. ‘We hebben nu de eerste gemaakt, 
maar blijven nuchter. Mochten er meer volgen, 
dan zijn we er klaar voor. Je kunt verwachten 
dat een volgende spuitinstallatie anders zal zijn 
gebouwd dan de eerste, omdat die ook weer is 
toegespitst op de klant. Arie Bouman Kwekerij 
wilde 17,50 meter effectieve spuitlengte aan één 
zijde. Een andere kwekerij wil misschien 12 meter 
lange sproeiarmen aan beide kanten van de trai-
ler. We gaan dan ook zo ver mogelijk mee met de 
klant, tenminste als het technisch en qua kosten 
haalbaar is.’

Het is mogelijk om in elke hoek tussen 0 en 270 graden te spuiten.

GEWASBESCHERMING

Specs van spuittrailer
Basisinrichting vierwiel-fusee-gestuurd, waardoor spoorvolgend
Totale breedte 1,7 meter
Totale lengte incl. bok met pomp 5 meter
Totale hoogte in rijstand 3,55 meter
Totale lengte sproeiarm 18,85 meter
Aantal drievoudige spuitdoppenhouders 74 stuks (h.o.h. 25 cm)
Werkhoogtebereik 0,60 - 2,20 meter
Vloeistoftank 1000 liter
Vloeistofpomp AR185bp
Spuitcomputer Arag, Bavo 180 s
Spuitinstallatie Arag drieweghoofdkraan met vier sectieventielen, verdeeld over de sproeiarm
Extra spoelbak met 200 liter eigen water, dat retour gaat in de hoofdtank, zodat gereed-  
schappen en flessen gespoeld kunnen worden zonder dat de gewasbeschermingsmiddelen 
onbedoeld in het milieu terechtkomen.

MvL biedt alle faciliteiten die op de kwe-
kerij en in de groenvoorziening nodig zijn. 
Zo bouwt de afdeling Green Solutions 
complete containervelden/teelvloeren, 
vanaf nul tot de oplevering. De afdeling 
Beregening van MvL ontwerpt pomphui-
zen, silo’s en beregeningscomputers en 
zorgt voor de installatie van het complete 
plaatje. Alles wat de afdelingen nodig 
hebben aan ijzerwerk, rvs en aluminium, 
komt van MvL Metaal. De metaalafdeling 
fabriceert daarnaast ook specifieke pro-
ducten voor de kwekerij, zoals stalen pal-
lets, standaard en klantspecifieke spoor-
vormende wagens en reparatietafels voor 
legborden voor Deense karren. Dergelijke 
producten worden met behulp van de 
eigen engineeringafdeling ontwikkeld.

De opvouwbare sproeiarm is gemonteerd op een 

270 graden roterend frame.
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