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BEPROEVING
PETER S T A N D E N BEETMASTER B I E T E N R O O I E R
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• DE PETER STANDEN BEETMASTER BIETENROOIER
Fabrikant: F. A. Standen & Sons Ltd., St. Ives, Engeland
Importeur: N.V. Kon. Handelmij. Massee & Zn., Zwolle
Prijzen op 1augustus 1960: met looftransporteur . . . . f8125,—
zonder looftransporteur . . . f6100,—
met zelflossende verzamelbak . f 8500,—
In 1959 is door het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie een Peter
Standen bietenrooier type Beetmaster Continental beproefd. De beproeving vond
plaats op de Oostwaardhoeve, het proefbedrijf van het I.L.R. te Slootdorp.
BESCHRIJVING V A N DE MACHINE
De Peter Standen Beetmaster kopt de bieten, rooit ze en brengt ze op een met de
machine meerijdende wagen, terwijl het loof van drie rijen op een langszwad bij elkaar wordt gebracht. De machine kopt twee rijen vooruit, met dien verstande dat de
eerste rij gekopt wordt, de tweede gepoetst en de derde gelicht.
De rooier heeft vier wielen. De achterwielen zijn voorzien van luchtbanden. De
spoorbreedte is traploos verstelbaar doordat de beide achterwielen over de as kunnen
worden verschoven. De voorzijde van de machine rust op twee vlak bij elkaar geplaatste ijzeren wielen. Deze zijn bestuurbaar en kunnen met een schroefspil hoger en
lager worden gesteld.
De bieten worden door twee scharen gelicht. Deze kunnen na het losdraaien van
zes bouten meer of minder op de punt worden gesteld.
Na het lichten komen de bieten op een hooverketting die naar achteren schuin oploopt en voorzien is van schudders. Boven deze transporteur bevinden zich achter
elkaar nog twee hooverkettingen. De snelheden van de kettingen kunnen door verwisseling van tandwielen worden veranderd, zodat de reiniging van de bieten aan de
omstandigheden kan worden aangepast. De bieten worden door een dwarstransporteur, die eveneens als hooverketting is uitgevoerd, naar een naast de machine meerijdende wagen afgevoerd. Aan het einde van de dwarstransporteur bevindt zich een
güjrooster. De transporteur kan voor het transport worden opgeklapt.
Het kopapparaat bevindt zich aan de rechterkant. Het is aan de voorzijde scharnierend opgehangen. Het loof wordt vóór de kopper door een in hoogte verstelbaar
schijfkouter gescheiden. Het kopmes is eenzijdig bevestigd en ten opzichte van de taster verstelbaar. Aan de achterkant is het voorzien van een roostertje bestaande uit zes
staven. De taster bestaat uit zes getande schijven. De koppen worden door zeven vierkante schijven van de taster gestreken.
De bietenkoppen komen achter het mes op de looftransporteur. Dit is een ketting
met meenemers die naar achteren schuin omhoog loopt. De koppen worden aan het
einde van de opvoerketting door een dwarstransporteur overgenomen en door een
verstelbare glijgoot in een langszwad gebracht (drie rijen in één zwad).Het kopapparaat en de opvoertransporteur zijn t.o.v. de lichters verstelbaar.
Midden achter de machine bevindt zich een poetser. Deze bestaat uit een schijf met
acht rubber vlegels.
Aan de linkerkant is een staanplaats voor de bestuurder aangebracht.

De machine wordt aangedreven door de aftakas van de trekker. De aandrijving van
de taster vindt echter plaats door de achterwielen van de machine. Het in en uit het
werk stellen geschiedt met de hefinrichting van de trekker.
TECHNISCHE GEGEVENS
Lengte
Breedte
Hoogte
Gewicht
Wielen:

Bandenmaat achterwielen
Spoorbreedte
Bietentransporteur:
Lengte
Breedte
Tussenruimtes
Snelheid *)
Ie reinigingsketting:
Lengte
Breedte
Snelheid *)
2e reinigingsketting:
Lengte
Breedte
Snelheid *)
Dwarstransporteur:
Lengte
Breedte
Snelheid *)
Kopapparaat:
Snijbreedte kopmes
Hoek t.o.v. rijrichting
Afstand tot midden
Breedte taster
Diameter tastschijven
Verhouding omtreksnelheid:rijsnelheid . . .
Poetser:
Diameter
Toerental
Looftransporteur:
Lengte
Breedte
Snelheid *)
Loofdwarstransporteur: Lengte
Breedte
Snelheid *)

415 cm
405 cm
300 cm
1600 kg
700x16
verstelbaar
245 cm
43 cm
5,3 cm
72 m/min
155 cm
43 cm
83 m/min
82 cm
43 cm
66 m/min
265 cm
43 cm
41 m/min
37 cm
120°
82-100 cm
16,3 cm
46,5 cm'
35:17
66 cm
390/min
180 cm
43 cm
58 m/min
190cm
43 cm
63 m/min

WIJZE V A N BEPROEVEN
De Peter Standen is beproefd op kleigrond in twee verschillende bietenrassen.
Tijdens de beproeving zijn de rijsnelheid en de capaciteit opgenomen, terwijl tevens
aandacht is besteed aan de bediening en de afstelling van de machine en het optreden
van storingen.
Verder zijn monsters genomen voor het onderzoek op tarra en de verliezen bepaald.
*) Snelheid bij een aftakastoerental 540per min.
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Voor de bepaling van grond- en koptarra werden telkens drie monsters van ca.20
bietenaanheteindevandedwartransporteur opgevangen.Debietenwerdengewogen,
gewassen en bijgekopt (even onder het onderste bladlidteken). Grond- en koptarra
zijn uitgedrukt in gewichtsprocenten van de bijgekopte, schone bieten.
Voor het onderzoek van het kopverlies werden telkens drie monsters van elk 20
koppen verzameld. Detedikke koppen werden geteld. Hetteveelwerder afgesneden,
gewogen en uitgedrukt in procenten van de netto-opbrengst per ha.
Hetrooiverlieswerdbepaalddoordegerooiderijen overdriemaal 10m naterooien.
Het werd eveneens uitgedrukt in procenten van de netto-opbrengst.
RESULTATEN V A N DE BEPROEVING

Droge grond
De grondsoort was klei met 28tot 40%afslibbare delen. De bieten waren van het
ras Hilleshög SPolyploid enstonden opeen rijenafstand van 50cm. Het aantal planten bedroeg ongeveer 70000 per ha. De bieten waren met de hand opeengezet. Het
gewasbracht per ha 45000 kgbieten enongeveer 15000kgkoppen op. Het loofwas
lichtontwikkeld. Erwarengeenschieters.Debieten warennormaalvanstuk. Tijdens
de beproeving was het extreem droog (najaar 1959).
De netto-capaciteit bedroeg gemiddeld ongeveer l ha per uur. Van de werktijd
werd66% besteed aanhet rooienen34%aan hetdraaien opdekopakkersenhetverwisselen van de wagens. In de praktijk werd ruim een ha per dag (9 uur) gerooid.
TABEL 1. Het werkopdroge kleigrond
Grond- en koptarra in procenten van de bijgekopte, schone bieten. Kop- en rooiverlies
in procenten van de netto-bietenopbrengst.
Versnelling
trekker

Rijsnelheid
km/u

Grondtarra

Koptarra

Kopverlies

Rooiverlies

Totaal
verlies

°/

%

°/

%

/o

1,1
1,1
2,5
1,7
2,6
2,5

5,2
7,7
3,9
1,1
0,4
0,1

10,7
11,2
7,1
4,4
5,2

15,9
18,9
11,0
5,5
5,6

/o

3
3
2
2
3
3

4,3
3,2
2,5
3,3
4,3
4,8

2,4
1,4
4,3
3,8
3,6
6,2

/o

-

-

Uittabel 1 blijkt, datdebietenzeerweiniggrondtarra hadden. De percentageskoptarra en kopverlies waren eveneens laag. Het rooiverlies was daarentegen door de
harde, droge grond vrij hoog.
Natte grond
Op hetzelfde perceel kleigrond zijn onder andere omstandigheden bieten van het
ras Hilleshög R Polyploid gerooid. De rijenafstand was 50 cm. Het aantal planten
bedroeg65000perha.Debietenwarenmetdehand opééngezet.Het gewas bracht per
ha45000kgbieten enongeveer 20000kgkoppen op.
Het loof waslicht ontwikkeld en bevatte geenschieters.Tijdens debeproevingwas
het droog weer, maar de grond waszeer nat.

Denetto-capaciteit bedroeg ruim1/6ha per uur. Vandebenodigde tijd werd 67tot
69%besteedaanhetrooien,29%aanhetdraaienenhetverwisselen vandewagensen
2tot 4%aanhet opheffen van storingen. Indepraktijk werd perdagvan 9uurongeveer 1 ha gerooid.
TABEL 2. Het werkopnatte kleigrond
Grond- en koptarra in procenten van de bijgekopte, schone bieten. Kop- en rooiverlies
in procenten van de netto-bietenopbrengst.
ling
trekker
2
2
1

Rijsnelheid
km/u

Grondtarra

3,4
4,0
2,9

%
10,5
7,9
13,2

Koptarra

Kopverlies

Rooiverlies

/o

/o

/o

Totaal
verlies
°/
/o

3,5
3,4
3,0

0,3
0,1
0,5

5,8
5,8
4,7

6,1
5,9
5,2

Het percentage grondtarra was,alsmen denatte grond inaanmerking neemt, gunstig. Ook de koptarra en het kopverlies waren laag. Het rooiverlies was daarentegen
nog wat aan de hoge kant. In de praktijk en op verschillende demonstraties isoverigensgebleken, dat derooiverliezen van de Peter Standen bij eengoede afstelling zeer
laag zijn.
Opmerkingen
Deconstructieendeafwerking vandePeterStandenmaaktenoverhetalgemeeneen
goede indruk. Er isin het totaal 6ha in ongeveer 55uur gerooid. Hierbij zijn alleen
aanhetkopapparaat storingen opgetreden. Aanvankelijk washet kopwerk zeeronregelmatig.Hierin isverbetering gebracht door de ruimtes tussen detasterschijven met
ringen optevullen en destaven aan deachterkant van het kopmesteverlengen. Het
kopmes kon niet voldoende worden vastgezet. Het klemstuk waarmee het mes was
bevestigd enhetmeszelfzijn enigemalen gebroken.1 Dedraaiende delenwaren afgeschermd.
De bietenrooier werd door twee man, de trekkerchauffeur en een man op de machine, bediend. Het sturen vroeg bij hogere rijsnelheden vrij veel inspanning. Als er
recht gezaaid is, behoeft de machine niet te worden bestuurd. De afstelling wasgemakkelijk en bood over het algemeen genoeg mogelijkheden.
DePeter Standenbewerktedrierijen tegelijk. Ermoestendusaltijd eersttweekantrijen worden gekopt. Dit geschiedde metdemachine. Omvlot tekunnen werkenwas
een kopakker van 12à 15mbreedte gewenst.
Demachine kon door een trekker van 25pk worden getrokken en aangedreven.

• BEOORDELING
De Peter Standen Beetmaster bietenrooier is geschikt voor het rooien van suikerbieten op lichte en zware grond.
Decapaciteit isuiteraard afhankelijk vandetoestand vandegrond. Er kanmet
*) De ringen tussen de tasterschijven en de langere geleidestaven zijn inmiddels standaarduitvoering geworden. Bovendien wordt het kopmes nu met twee bouten op de staven bevestigd, zodat
het niet meer kan breken.

een snelheid van 3tot 5km per uur worden gereden, zodat eencapaciteit van 11ha
per dag mogelijk is.In het algemeen zal de capaciteit echter 1 ha per dag bedragen.
De bieten worden zeer intensief gereinigd. Het percentage grondtarra is dan ook
laag, maar onder droge omstandigheden treedt ook wat beschadiging op. Het
kopapparaat levert regelmatig werk, zodat koptarra en kopverlies laag zijn. Bij
een goede afstelling treedt er weinig rooiverlies op.
De rooier kan door een man op de machine worden bestuurd. De verstelling is
gemakkelijk en biedt in het algemeen voldoende mogelijkheden.
De Peter Standen is goed geconstrueerd en afgewerkt. De draaiende delen zijn
afgeschermd.
Voor de voortbeweging en aandrijving is een trekker van ca. 25 pk nodig.
Wageningen,juli 1960

Overneming alleen toegestaan als deBeoordeling volledigen ongewijzigd
wordt vermeld.

