eerste indruk

Grimme SV 275,

combinatie van twee rooiers
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Bij loonbedrijf Corné Vinke draait een prototype van de Grimme SV 275
verstekbunkerrooier. Deze rooier is een getrokken variant van de Varitron
270, waarbij ook componenten van de SE 150-60 zijn gebruikt.

V

an de SV 275 verstekbunkerrooier
heeft Grimme drie prototypen
gebouwd. Een daarvan draait bij
loonbedrijf Corné Vinke in Luttelgeest.
“De eerste indruk is goed”, laat de chauffeur
weten. “Wat mij vooral aanspreekt is dat je
zowel een axiaalset kunt inzetten als de
egelband. Dat zie je in geen enkele andere
machine.”
De SV 275 is voorzien van twee diabolorollen
waarvan de druk op de ruggen hydraulisch
kan worden ingesteld. Het geheel is opgehangen in een frame waarbij de stabiliteit wordt
vergroot door een steunwiel. Dit kennen we
van de Varitron zelfrijder. De twee beitelsets
lichten de aardappelen op de graafmat. Deze
graafmat is hydraulisch aangedreven via de
hydrauliek van de machine. Vervolgens
komen de aardappelen op een zeefketting.
Aan het eind van de zeefketting wordt het
loof door de loofrollen verwijderd en komen
de aardappelen op de axiaalset. De aardappelen rollen zonder valhoogte door op een
transportband die ze vervolgens op een egelband draait. Deze onderste egelband is aan
het eind voorzien van een gladde rol om
verliesvan aardappelen te voorkomen en
om het loof uit te draaien. Dit is totaal anders
dan bij de SE 150/170 modellen waar een
steile zeefketting is voorzien van een loofmat. De SV machine is dan ook voor andere
omstandigheden bedoeld dan de SE model-

Het rooi-aggregaat is goed instelbaar in hoogte
en druk op de ruggen.
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len die Grimme overigens gewoon blijft
maken. Hiermee heeft Grimme een verstekbunkerrooier voor lichte bodems en een voor
zware kleigronden in het programma.

V-snaren
De transporteur brengt de aardappelen vervolgens naar boven, waar ze op een transportmatje komen, op de tweede egelband
vallen en vandaar terugrollen op de leesband.
De machine is voorzien van een 7,5 tons bunker en wordt grotendeels hydraulisch aangedreven. De aftakas zorgt voor de aandrijving
van de elevatorketting en de zeefmat. De
aandrijving van de zeefmat en kloppers is
uitgevoerd met V-snaren. Een constructie die
lang weg is geweest van rooimachines, maar
in deze uitvoering weer terugkomt.
Voordelen van V-snaren zijn dat ze minder
geluid produceren en minder onderhoud
vergendan kettingen en kettingwielen.
“Tot nu toe gaat het rooien probleemloos”,
aldus de chauffeur. “Ook het zicht op de
machine is goed en de instelmogelijkheden
zijn bijna onuitputtelijk. Verder is het handig
dat de mensen op de machine de leesband
zelf kunnen instellen op snelheid en hoogte,
en indien nodig de noodstop kunnen bedienen. Daarnaast heeft de rooier hydraulische
wielaandrijving. Een must voor de huidige
zware omstandigheden.”

Vinke voorzag de rooier van dubbellucht om
doorsteken te vereenvoudigen.
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