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BEPROEVING
STOLL JUNIOR AARDAPPELPOTER
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Instituut voor Landbouwtechniek
en Rationalisatie
Dr.S. L.Mansholtlaan 12,Wageningen

• DE STOLL JUNIOR AARDAPPELPOTER
Fabrikant: Wilhelm Stoll GmbH, Broistedt (Duitsland)
Importeur: H. J. Hoegen Dijkhof N.V., Doetinchem
Prijsvandedrierijïge aanbouwrnachine instandaarduitvoering
op 1augustus 1960:f2400—
In hetvoorjaar van 1959isdoor hetInstituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatieeen StollJunior aardappelpoter type 3Dbeproefd. Debeproevingvond plaats
openkelelandbouwbedrijven indeHaarlemmermeer enindeVeenkoloniën.
BESCHRIJVING V A N DE MACHINE

De Stoll Junior 3D is een drierijïge, automatische aardappelpoter. De machine is
bestemdvoorhetgebruikachtertrekkersmetdriepuntsbevestiging. Hijisookintweeeninvierrijïge uitvoeringleverbaar.
Hetraambestaatuittweebalkenbovenelkaar,diedoorviersteunenzijnverbonden.
Depooteletnentenzijn hieraan scharnierend bevestigd.
De machine is voorzien van drie stalen voorraadbakken. Deze hebben een naar
voren schuinaflopende bodemeneenmiddenschot, waarmee detoevoervandeaardappelen naar het pootmechanisme kan worden geregeld. De schotten zijn verstelbaar
enworden vastgezetmetvleugelmoeren. Onderindevoorraadbakken zijn luikjes aangebracht, zodat zegemakkelijk kunnen worden geledigd.
Het pootmechanisme bestaat uit ewartkettingen met bakjes. Deze lopen door de
voorraadbakken enleggendeaardappelen achter degeulentrekkersindegrond.Voor
hetpoten vankleineengroteaardappelen kunnen debakjes vaninzetstukken worden
voorzien. Dezewordenmeteenrubberstopindeelevatorbakjes bevestigd.Voor aardappelen groterdan45mmkunnendesgewenst ookspecialekettingenmetgrote bakjes
worden gemonteerd.
Elkepootkettingwordtbovenaanomslotendooreenbakjemetreserve-aardappelen.
De wand van deze bakjes bestaat uit stroken veerstaal. Elevatorbakjes die leeg zijn
gebleven,worden hierinalsnogvaneenaardappel voorzien.
Degeultrekkerszijn kleine,schuinstaande schijven (éénperelement).Deaardappelenworden door holleaanaardschijven met grond bedekt. Dezezijn scharnierend opgehangen en ten opzichte van elkaar verstelbaar. De pootdiepte wordt versteld door
dekettingen,waarmeedepootelementenmethetframe zijnverbonden,teverlengenof
in tekorten.
Elkelementisvoorzienvantweeijzerenwielenmetkammenenwordthierdooraangedreven. Debewegingwordtdoor kettingwielen eneenrollenketting opdeasvande
pootketting overgebracht. Door éénvan dekettingwielen of beide te verwisselen kan
depootafstand worden gewijzigd.
Derijenafstand istraploosverstelbaar doordebeidebuitenstepootelementen langs
het frame te verschuiven. De machine wordt met behulp van deherinrichtingvan de
trekker inenuit hetwerkgesteld.

TECHNISCHE GEGEVENS
Lengte
130 cm
Breedte
180 cm
Hoogte
155 cm
Gewicht
340 kg
Wielen: Aantal
6
Diameter (zonder kammen)
48 cm
Velgbreedte
7 cm
Breedte kammen
4 cm
Spoorbreedte per element
54 cm
Voorraadbakken: Drie plaatijzeren bakken met verstelbare schotten
Lengte
60 cm
Breedte
45 cm
Hoogte
76 cm
Inhoud per bak
ca. 75 kg
Pootmechanisme : Ewartkettingen met vaste bakjes
Aantal bakjes per ketting
24
Onderlinge afstand bakjes
12 cm
Aantal soorten bakjes
4
Normale bakjes : Breedte
5,5 cm
Diepte
1;8c m
Kleine inzetbakjes : Breedte
4,5 cm
Diepte
1;2 Cm
Grote inzetbakjes: Breedte
6,5 cm
Diepte
2,4 cm
Extra pootketting voor aardappelen groter dan 45 mm
Bakjes : Breedte
7,0 cm
Diepte
2,6 cm
Correctors: Trechtervormige bakjes met reserve-aardappelen
Inhoud per bakje
15-25 aardappelen
Valhoogte van de aardappelen
ca. 15 cm
Pootafstand: Verstelbaar door verwisseling van tandwielen en kettingen
Pootafstanden (volgens fabriek)
24-28-33-37-41-46 cm
Rijenafstand : Traploos verstelbaar
60-67 cm
Geulentrekkers: Drie schuinstaande schijven
Diameter • • • •
20 cm
Aanaarders : Drie paar aanaardschijven
Diameter
41 cm

WIJZE V A N BEPROEVEN
Er is met de machine gewerkt op kleigrond, bezand laagveen en dalgrond. Hierbij
werden aardappelen gepoot van de rassen Bintje, Meerlander, Bevelander, Eigenheimer en Voran. Het meeste pootgoed was gesorteerd in de maten 35 tot 45 mm en 30
tot 35mm. Er werden echter ook aardappelen groter dan 45 mm gepoot.

Tijdenshetpotenwerdderijsnelheid opgenomen.Tevenswerdhetaantalcorrecties,
het aantal dubbelen en het aantal misplaatsen geteld. Verder werd nagegaan hoeveel
slipoptrad indewielendiedemachineaandrijven. Nadat dedoor elkelement vande
machine gepote rijen over enige lengte waren blootgelegd, werden de onderlinge afstanden van deaardappelen opgemeten.
RESULTATEN V A N DE BEPROEVING

Deregelmaat van depootafstanden
Uit demetingen bleek, dat bijeenrijsnelheid van ca.3J kmper uur ongeveer 66%
vandepootafstanden 5cmof minder afweek vandegemiddelde pootafstand. Degemiddelde afwijking bedroegca. 5 cm.
Correcties, dubbelen en misplaatsen
Het aantal correcties en dubbelen was, behalve van de vorm en degrootte van de
aardappelen, ook afhankelijk van de stand van de machine. Deze moest, al naar de
soort pootgoed, meer voor- of achterover worden gesteld. Als de machine goed was
afgesteld, behoefden decorrectorbakken zelden te worden bijgevuld.
Bij het poten van de sortering 35-45mm van Meerlander bedroeg het aantal misplaatsen gemiddeld 0,3% (0 tot 2%) en het aantal dubbelen gemiddeld 1,2% (1 tot
2%).Bijdezebepalingenwerd 3,5kmperuurgeredenenwerden 160aardappelen per
minuut per element gepoot. Meer dan 200aardappelen per minuut werden door de
machine niet goed verwerkt. Bij Bintje 35-45mmbedroeg het aantal misplaatsen gemiddeld 2,5% (1,8% tot 6,3%) en het aantal dubbelen 3,9% (1,8% tot 6,4%). Bij
Eigenheimer 35-45mmwasditresp. 1,2% (0%tot 1,8%) en 12%(6,4%tot 19%). Bij
pootgoed 30-35 mm van het ras Voran traden gemiddeld 1,9% (0% tot 4,5%) misplaatsen en3,4% (0%tot 5,5%)dubbelenop.
Bij het poten van grote, zeer onregelmatig gevormde aardappelen kwamen te veel
misplaatsen voor. Men kon overigensbij het poten van grote knollen het aantalmisplaatsen verminderen door decorrectorbakjes met kleineaardappelen tevullen.
Kiembeschadiging
DeStollJuniorveroorzaakte vrijveelkiembeschadiging.Ookkortestevigespruiten
werden door de pootketting beschadigd. De aardappelen die in de correctorbakjes
lagen,werdenvolkomen afgesproten.
Geulentrekkers en aanaarders
Degeulentrekkersleverdengoedwerk.Dekleineschijven maakteneensmalgeultje.
Dezijdelingse afwijkingen van deaardappelen waren dan ook gering. Verstoppingen
kwamennietvoor.
Deaardappelen werden opalle percelen goed aangeaard. Deaanaardschijven hadden ruime verstelmogelijkheden, maar behoefden bij de overgang van de ene grondsoortnaar deandereniettewordenversteld.

Opmerkingen
Bijeensnelheidvan3,6kmperuurvertoonden dewielenoplichtegrond gemiddeld
16,2%slip.
Deconstructie vandemachine wasover't algemeen stevigendoelmatig.Deonderste balk van het frame was echter iets te licht. De pootdiepte kon gemakkelijk en in
voldoende mate worden versteld. Er waren voldoende mogelijkheden om de pootafstandteverstellen.Hetverstellenwasechterlastigentijdrovend. Hetmonterenvande
inzetbakjes gingvrijvlug.
Deinhoud vandevoorraadbakken wasvoldoende.Ook opvrijlangepercelen konden genoeg aardappelen worden meegenomen.
Degeulentrekkersendeaanaarderskondenonafhankelijk inenuithetwerkworden
gesteld. Demachine kon door detrekkerchauffeur alleen worden bediend. Opdemachine was een korte instructie (in het Duits) aangebracht.EenNederlandsegebruiksaanwijzing ontbrak.

• BEOORDELING
MetdeStollJunior aardappelpoter kaneenbehoorlijke regelmaat indepootafstanden wordenbereikt. Degemiddelde pootafstand komt goed overeen met dein
degebruiksaanwijzing vermeldegegevens.
Alsdemachine opdejuiste wijze wordt afgesteld, behoeven de correctorbakken
tijdens het werk meestal niet te worden bijgevuld. De machine kan dus door de
trekkerchauffeur alleen worden bediend. Het aantal dubbelen is in het algemeen
gering.Misplaatsen komenbijeengoedeafstellingengeschikteaardappelenweinig
voor. Grote, onregelmatig gevormde knollen kunnen echter niet goed worden
verwerkt.
MetdeStollJunior kanvrijsnelwordengereden. Erkunnen ongeveer200aardappelenperminuutenperelementwordengepoot(maximumrijsnelheid 3,6kmper
uurbijeenpootafstand van30cm).
Depootkettingen veroorzaken kiembeschadiging. Mendientdusniet-of vrijwel
niet-voorgekiemde aardappelen tegebruiken.
Degeulentrekkersenaanaardersleverenzoweloplichtealsopzwaregrondgoed
werk.
Demachine isgoed geconstrueerd. Tijdens debeproevingisechter eenbalk van
het frame verbogen. De pootdiepte en de pootafstand kunnen gemakkelijk en in
voldoende mate worden versteld. Het verstellen van de rijafstand is lastig en tijdrovend.Voor hetmonteren van deinzetbakjes isgeengereedschap nodig.
Wageningen, juli 1960

Overneming alleen toegestaan als de Beoordeling volledig en ongewijzigd
wordt vermeld.

