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Het voordelige alternatief voor een veegmachine.
• OERSTERK • OOK VOOR ZWAAR EN GROF VUIL • VEILIG
• ONDERHOUDSVRIJ • DIVERSE TYPES EN AFMETINGEN
Geschikt voor snelle
montage op o.a.:
Heftrucks, shovels,
verreikers, tractoren,
bobcats etc.

De voordelen
van een brede band:
VERBETERDE TREKKRACHT
BETERE BODEMBESCHERMING
VERMINDERDE INSPORING
MEER DRAAGVERMOGEN

IN
MATEN:

Crepa b.v.
Fleminglaan 5, 2289 CP Rijswijk
Tel.: 070 - 413 55 55 Fax: 070 - 413 55 60
info@crepa.nl www.crepa.nl

Vraag info en
demo CD-Rom aan

Altijd al meer aardappelen willen poten in een uur, maar geen zin om een acht- of misschien wel twaalfrijige
machine te kopen omdat je er niet mee over de weg kunt? Dan kan een vinding van Miedema de oplossing

VERNIEUWD, VERBETERD
KARKAS

VOLGENDE

Wederverkopers gevraagd

Met drie rijen pootbekers
schiet het op

De Robuuste Brede Band

LEVERBAAR

bieden. Het patent ligt klaar, nu de definitieve versie van de pootmachine nog.

320/70R24
360/70R24
380/70R24
420/70R24
480/70R24
360/70R28
380/70R28
420/70R28
480/70R28
480/70R30
480/70R34
520/70R34
480/70R38
520/70R38
580/70R38
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A

ls akkerbouwers en dus ook fabrikanten van landbouwmachines ergens
naar op zoek zijn, is het wel capaciteitsverhoging. Bij het poten van aardappelen
kun je dat bewerkstelligen door meer rijen
tegelijkertijd te poten. Dat valt niet mee, als je
tenminste met de pootmachine over de weg
wilt rijden. Fabrikant Miedema vond een
andere oplossing. De constructeurs van het
bedrijf willen de bekerband van een pootmachine namelijk niet met twee, maar met
drie rijen bekers uitrusten. De afstand tussen
de bekers in de rij op de band is ongeveer 1,5
keer zo groot als de 13 cm bij een bestaande
tweerijige bekerband. Zo kun je bij een zelfde
bekerbandsnelheid een hogere capaciteit
halen en de bekers vullen zichzelf beter
omdat ze meer tijd hebben om de aardappelen uit de bak te halen.

www.miw.eu
Exclusiviteit
voor de Benelux

Tekst: Gertjan Zevenbergen

ZWAKE 5 Tel. 0113 56 95 00
NL-4451 HH HEINKENSZAND Fax 0113 56 36 23

Volledig schroefbare cilinders
met wegmeetsysteem

DESIGN EN INNOVATIE
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•

Iedere maat cilinder kan met
de wegmeetsystemen van verschillende
fabrikanten worden geproduceerd

•

Vraagt minimale inbouwruimte

•

Zonder las- of lijmnadenverbindingen

•

Onderhoudsvriendelijk

•

De schroefmodule maakt exacte
inbouwmaten mogelijk

•

Open modulaire constructie voor
de hoogste graad van zuiverheid

•

Draadverbindingen zijn zelfcentrerend
en zelfremmend
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Onregelmatig

Nog meer bekers

Er is wel een probleempje. Willen de gepote
aardappelen netjes achter elkaar in de rij liggen
dan moeten de knollen uit de beide buitenste
bekers over een grotere afstand naar het midden
van die rij gebracht worden. Ze leggen dus een
langere weg af en ondervinden ook daarbij
meer weerstand. Daardoor wordt de afstand
van de aardappelen in de rij onregelmatig.
En daar zit geen enkele akkerbouwer op te
wachten. De constructeurs van Miedema
dragen twee oplossingen aan. Zo kun je de
middelste rij bekers iets verschuiven ten
opzichte van de beide buitenste rijen. Dat
vertraagt het moment waarop de aardappelen
uit de middelste rij worden losgelaten ten
opzichte van de aardappelen uit de rechterrij
en versnelt dat moment juist ten opzichte van
de aardappelen uit de linkerrij.

Maar er is nog een andere mogelijkheid. Door
de vingers van de middelste rij bekers langer
te maken dan die van de twee buitenste rijen
bekers, laten die middelste bekers de aardappel
later los en valt hij dus toch op precies de goede
afstand tussen de aardappelen van de linkeren de rechterrij pootbekers in de grond. Om te
voorkomen dat de aardappelen in het kanaal
onder de pootband stuiteren en zo toch nog
een ongecontroleerde vertraging oplopen,
zijn de wanden van dat kanaal flexibel. Met
als resultaat dat de aardappelen toch nog op
de juiste afstand ten opzichte van elkaar in
de grond liggen. En mocht dit alles nog niet
genoeg capaciteitverhoging opleveren, dan zou
je de pootbanden ook nog met vier of zelfs nog
meer rijen bekers kunnen uitrusten.
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www.bueter.com
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Onderdeel van
de Büter groep

Büter Hydraulics B.V.
Pioniersweg 15
7826 TA Emmen (The Netherlands)
Tel.: +31 (0)591 67 00 00
Fax: +31 (0)591 62 82 40
E-mail: mail@bueter.com
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De constructeurs van Miedema bedachten een aardappelpootmachine met drie rijen bekers per pootband. Dat moet een fikse capaciteitsverhoging opleveren.
Een langere beker zorgt voor een regelmatige afstand in de rij.

LandbouwMechanisatie april 2007

49

