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Technische fiche opgesteld in kader van de operationele groep SOCROSense 

1 SOILXPLORER – CASE IH 

 
Afbeelding 1:  De SoilXplorer  wordt vooraan een tractor bevestigd en komt niet in aanraking met de bodem  

1.1 DOEL VAN DE TECHNIEK 
Snel en eenvoudig de bodemtextuur, waterhuishouding en bodemstructuur in kaart brengen. Tevens 

kan een grondbewerkingsmachine in real-time aangestuurd worden om eventuele storende lagen te 

bewerken. 

1.2 TEELTEN WAARIN HET TOEGEPAST WORDT 
Een bodemscan levert nuttige informatie voor alle teelten in open lucht. Tijdens de sensormetingen 

wordt de bodem niet aangeraakt, waardoor de sensor ook tijdens de teelt kan ingezet worden.  

1.3 BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT 
De SoilXplorer is een gedragen werktuig dat in de hefinrichting vooraan de tractor wordt bevestigd. In 

combinatie met de gekoppelde RKT-GPS worden de gemeten data telkens gekoppeld aan GPS-

coördinaten. Op die manier wordt het mogelijk om, na de dataverwerking, taakkaarten op te stellen 

en vervolgens plaatsspecifiek bepaalde bewerkingen uit te voeren.  

Alle gemeten data worden opgeslagen op een computer in de tractor. De gebruiker kan in real-time 

alles volgen op het computerscherm. 

1.4 WERKING EN PRINCIPE VAN DE SENSOR 

1.4.1 Werking sensor 
De metingen met de SoilXplorer gebeuren door middel van elektrische geleidbaarheid. Eén spoel wekt 

een elektromagnetisch veld op dat vervolgens door vier ontvangende spoelen wordt opgevangen. Zo 

wordt de geleidbaarheid van de bodem gemeten en geregistreerd. Uit deze metingen wordt ook de 

locatie van eventuele storende lagen bepaald. Ook nuttige informatie omtrent de waterhuishouding 

en de textuur van de bodem wordt op deze manier in kaart gebracht.  

De sensor heeft een meetbereik van 1,30 meter breed en 1,15 meter diep. 
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1.4.2 Real-time aansturen van de diepteregeling achteraan de tractor 
Het is mogelijk om via ISOBUS communicatie rechtstreeks een grondbewerkingsmachine achteraan de 

tractor aan te sturen. Wanneer de SoilXplorer een storende laag detecteert op een bepaalde diepte, 

zal de machine de bodem tot deze diepte opentrekken. Met dergelijke variabele diepteregeling kan er 

sneller en efficiënter een grondbewerking uitgevoerd worden. 

1.4.3 Communicatie en nodige voorzieningen 
De communicatie tussen de sensor en de computer in de tractor, alsook de communicatie naar de 

diepteregeling van de machine achteraan de tractor, worden gestuurd via ISOBUS. 

De gemeten data zijn via USB als shape-file of iso-XML file over te zetten op een pc. Bij aankoop van 

de  SoilXplorer wordt software meegeleverd om deze files eenvoudig te verwerken en bekijken. 

Deze machine kan in principe aan elke tractor voertuig bevestigd worden. Er is enkel 12 volt aansluiting 

nodig voor de computer in de tractor. 

Om de diepteregeling van het werktuig achteraan de tractor te bedienen, is een AFS700 scherm van 

CNH vereist. 

1.5 EXTRA’S 
Bij aankoop van de SoilXplorer is een computerscherm inbegrepen. Ook wordt er software bijgeleverd 

om de data op kantoor te verwerken. 

1.5.1.1 RTK-GPS 

De SoilXplorer is standaard uitgerust met een DGPS-antenne, maar om een meer correcte 

positiebepaling te bekomen, kan de sensor gekoppeld worden aan de RTK-GPS van de tractor door 

middel van NMEA-berichten. 

1.6 INZETBAARHEID VAN DE SENSOR 
De SoilXplorer kan het ganse jaar ingezet worden, zowel overdag als ’s nachts en bij zonnig en/of 

bewolkt weer. De sensor kan ook tijdens het groeiseizoen ingezet worden.  

1.7 KOSTPRIJS 
De richtprijs van de SoilXplorer bedraagt ca. 28000 euro. 

1.8 KNELPUNTEN/BEPERKINGEN/ONDERZOEK 
De verwerking van de verzamelde data gebeurt door de landbouwer zelf. De software wordt 

meegeleverd om van de data duidelijke overzichtskaarten op te stellen. De software stelt echter geen 

adviezen op. Conclusies en beslissingen over bepaalde bewerkingen blijven de verantwoordelijkheid 

van de landbouwer. 

1.9 VOORDELEN 
- Compact toestel (33 kg) 

- Inzetbaar op elk moment van de dag en gedurende het ganse seizoen 

- Data worden verwerkt door meegeleverde software, de teler heeft geen extra kennis nodig 

omtrent de dataverwerking 
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- Er is geen online connectie met fabrikant of leverancier (data blijven eigendom van de 

landbouwer) 

- Mogelijkheid tot real-time aansturen van een machine achteraan de tractor 

1.10 KENNIS VEREIST 
Een korte opleiding over de gebruikersinterface van het scherm wordt aangeraden en wordt voorzien 

bij levering van het toestel.  

1.11 LEVERANCIERS 
CASE IH dealers 

1.12 REFERENTIES 
[1] Website Case IH: https://www.caseih.com/emea/nl-benelux/home 
 


