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RM Magnum 140 XJ haspel

Bij de foto’s 1 – 4

Zuinige machine met een hoge capaciteit
De Magnum is de zwaarste serie beregeningshaspels die het Italiaanse RM bouwt. Deze machines kenmerken zich
door hun robuuste, simpele bouw en grote capaciteit. De slangdiameters variëren van 125 tot 150 mm.

H

et Italiaanse RM maakt al sinds
1952 irrigatiesystemen. Importeur
is Kramer uit Burgerburg.
De Magnum is de zwaarste serie van RM.
Deze machines zijn robuust en hebben
een grote capaciteit met slangdiameters
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van 125 tot 150 mm. Wij bekeken de
RM 140 XJ. Deze haspel is uitgerust met
een eigen motor en een slang van 550 meter
lang met een doorsnede van 140 mm.

Opbouw
De RM machines bestaan uit een zwaar basisframe met daarop de haspel. Wanneer er een
motorpompunit op zit, is het chassis van de
XJ-serie. Dit houdt in dat de haspel 360 graden
kan draaien op de ronde voet eronder, zodat

altijd vooruit weggereden kan worden. De
ronde voet onder het frame in combinatie
met de twee uitschuifbare voeten houden
de zware machine stevig op zijn plaats. De
Magnum-serie heeft zowel links als rechts
een aandrijfketting, zodat torsiekrachten op
de haspel tot een minimum beperkt blijven.
Het tandemstel zorgt voor gunstige rij
eigenschappen op de weg. In het land vraagt
dit echter wel enige trekkracht. Door de
compacte bouw zonder uitstekende elementen

[1] De slangdoorsnede van de RM 140 is
140 mm, wat de op één na grootste is van
de Magnum-serie. Hiermee zijn er grote
hoeveelheden water bij lage druk te
verzetten, tot wel 145 kuub per uur.
[2] De aanvoerslang is hydraulisch in en uit te
klappen via de bedieningsventielen voorop
de machine.
[3] Met hydraulisch uitschuifbare steunvoeten
is de haspel stevig op zijn plek te zetten.
[4] De bediening van de hydraulische functies
zit voorop de machine. Met een optionele
kleine benzinemotor die een hydrauliekpomp aandrijft, kun je de verschillende
hydraulische functies ook zonder trekker
bedienen.

RM Magnum 140 XJ
Slangdiameter (mm)
140
Lengte (m)
550
Debiet (m3/uur)
50-145
Dieseltank (l)
1.000
Vacuümpomp voor leegblazen slang
B&S motor voor bedienen hydraulische functies
Rainstar computer met gsm
Prijs (euro) excl. btw
50.000
Meerprijs eigen motor
15.000
(100 pk Deutz viercilinder)
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is de machine ook op de weg goed te verplaatsen.
De Magnum-serie is optioneel uit te rusten
met de Rainstar 2.6 beregeningscomputer.
Deze is voorzien van een telefoonchip, zodat je
via de mobiele telefoon gegevens kunt krijgen
als bewerkte oppervlakte en resterende beregeningstijd. Deze computer regelt automatisch
de opwindsnelheid en de watergift. Onder de
haspel zit hiervoor een sensor die de rotatie
snelheid meet. Deze zit dicht bij de aandrijving
van de haspel. Wanneer je deze ketting wat
te kwistig smeert, moet je de sensor af en toe
schoonmaken.

De bedieningskast en turbine zitten op één lijn
aan de rechterkant van de beregeningshaspel.
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Combinatie Hopman–Van Straten teelt in Petten onder meer tulpen,
narcissen en lelie’s. Het bedrijf omvat zo’n 105 hectare waarvan 60
hectare zandgrond. Er draait sinds een jaar een RM Magnum 140 haspel
met eigen motor. Deze wordt op de 60 hectare bollen gebruikt.

Maatschap Ruijter–Klaver in Nieuwe Niedorp teelt op 40 hectare zavelgrond tulpen en boerenkool. Het bedrijf werkt inmiddels een jaar met
een RM beregeningshaspel van Kramer. Deze machine heeft geen
eigen motor en wordt door een trekker aangedreven.

Peter van Steijn uit Tuitjenhorn heeft vorig jaar voor de teelt van zijn
tulpenbollen en kool een nieuwe RM machine gekocht. Deze haspel
is kleiner dan de Magnum, maar de werking berust op hetzelfde
principe. Zijn bedrijf telt 15 hectare kleigrond.

Engel Hopman: “Bedieningsgemak, stil en zuinig.”
“De hoge mate van bedieningsgemak en een zuinige
motor zijn de grootste voordelen. Bij het bedienings
gemak is vooral de hydraulisch in- en uitklappende aanzuigslang een pluspunt, er hoeft niet meer met zware
slangen gesleept te worden. Het transport over de weg
levert ondanks de grootte van de machine geen problemen
op, doordat de breedte van de haspel nog net rond de
drie meter zit. Het gewicht vraagt wel om een behoorlijke trekker voor het
verplaatsen in het veld. Bij de keuze voor deze machine gaf bij mij de grote
slangdiameter van 140 mm de doorslag. Deze levert een hoge capaciteit bij
een rustig werkende machine. Ook hebben we bewust gekeken naar een
stille machine, omdat er in de buurt van ons bedrijf een camping is waardoor geluidsoverlast beperkt moest worden. Het verplaatsen van een
machine van deze grootte gaat wel iets langzamer dan de oude kleinere
haspel, maar deze tijd wordt echter ruimschoots goedgemaakt door de
hoge capaciteit. De machine heeft sinds de ingebruikname nog geen
problemen gekend.”
Rapportcijfer: 9

Ard Ruijter: “Fijne machine om mee te werken.”
“Onze vaste beregeningsinstallatie was vorig jaar aan vervanging toe.
We zijn toen gaan kijken naar de mogelijkheden om dit te vernieuwen.
De hoge investering die een vast beregeningssysteem vraagt, heeft ons
doen uitzien naar een verplaatsbare haspel. De keuze viel op een RM
beregeningshaspel van Kramer door de goede naam van het merk. De
haspel heeft geen eigen motor, maar wordt door een trekker aangedreven.
Tot nu toe is de machine goed bevallen. Hij draait inmiddels op volle toeren.
Er is nog niets stuk geweest en het is een fijne machine om mee te werken.
De bediening van de machine was wel even wennen. Van de bedieningskast worden nog niet alle mogelijkheden benut, omdat deze nog niet
allemaal bekend zijn. Een goed oordeel geven ten opzichte van een
beregeningshaspel van een ander merk is lastig, omdat er in het verleden
altijd met een vast systeem gewerkt werd. Deze machine doet zijn werk
echter prima en is zijn geld zeker waard. Ik zou dan ook opnieuw voor deze
machine kiezen als ik de keuze nu opnieuw moest maken.”
Rapportcijfer: 8

Peter van Steijn: “Simpel en eenvoudig in gebruik.”
“Onze oude RM beregeningshaspel van Kramer was aan vervanging toe.
Het merk is ons goed bevallen, dus daar zijn we ook gebleven. Mijn oude
pomp was echter nog goed en werkt erg prettig. Deze trekt licht en geeft
veel water. Ik heb deze dan ook gehouden en slechts de nieuwe beregenings
haspel gekocht. Deze draait nu zonder problemen in de tulpen. Er zijn nog
geen dingen stuk gegaan. Het enige onderdeel van de haspel wat af en toe
problemen geeft, is de mechanische meterteller. Dit metertje meet de
hoeveelheid slang die al binnengetrokken is, maar wil nog weleens wat
afwijken. De service van Kramer Burgerburg is ook prima, bij vragen staat
er zo iemand op de stoep. De hydraulische bediening werkt erg prettig en
vergemakkelijkt het verplaatsen van de haspel. Al met al is het een simpele,
degelijke machine die eenvoudig in het gebruik is. Ik zou nu weer dezelfde
keuze maken als er een nieuwe machine aangeschaft moest worden.”
Rapportcijfer: 8

Grote diameter lage druk
De slang van de RM 140 is met een doorsnede
van 140 mm de op een na grootste in het
assortiment. Met deze diameter zijn grote
hoeveelheden water bij lage druk te verzetten.
De pomp kan tussen de 50 en 145 m3 per uur
leveren. De lagere druk betekent minder
slijtage en minder drukverlies, kortom een
zuinige en rustige machine. De stroom
verdelingsturbine, met direct daarachter de
versnellingsbak met vier versnellingen voor
het oprollen van de slang, zijn zo ontworpen
dat ze zo efficiënt mogelijk met het water

Bij een korte kopakker wordt het gewas dicht
bij de machine enigszins platgestreken door de
breedte van de haspel en de zware slang.

omgaan. De hierin aanwezige vlinderklep
reguleert de doorstroom van water met een
minimaal drukverlies. Bochten zijn tot een
minimum beperkt, na de turbine zijn er zelfs
helemaal geen bochten meer. De directe
koppeling van de versnellingbak zorgt voor
een compact en simpel systeem waarbij een
aandrijfriem overbodig wordt. De machine
kan tot 60 meter werken. Een vereiste is dan
wel dat het windstil is. Lichte wind is al
voldoende voor een flinke verstoring.
Doorgaans wordt er dan ook met een afstand
van 45 meter gewerkt. De hoge capaciteit

Praktische oplossing: de kratjes voorkomen dat
het eendenkroos de machine ingezogen wordt.

van de pomp en slang maken grote water
giften in korte tijd mogelijk. Of je deze
capaciteit volledig kunt benutten, hangt af
van het gewas, de grondsoort en het beschikbare oppervlaktewater op de plaats waar de
machine staat.

Hydrauliek
De machine is optioneel uit te rusten met
een kleine benzinemotor die een hydrauliekpomp aandrijft. Zo zijn de verschillende
hydraulische functies van de machine te
bedienen zonder de trekker te gebruiken. Via
de bedieningsventielen voorop de machine,
kun je de aanzuigslang in de sloot neerlaten,
de wielen van het tandemstel links en rechts
intrekken en de machine een kwartslag
draaien op de ronde bodemplaat, zodat hij
vlak naast de sloot geplaatst kan worden.
Door vervolgens de steunpoten hydraulisch
uit te drukken, zet je de machine stevig op
zijn plek. Via een snelkoppeling kun je ook
zonder het aggregaat en met de hydrauliek
van de trekker werken. Door dit systeem
behoort het gesleep met een zware aanzuigslang tot het verleden. Het installeren van de
machine gebeurt volledig via deze regelventielen.

Zelfstandige aandrijving
De machine kan optioneel uitgerust worden

met een motor van Iveco, Aifo, John Deere
of Deutz, zodat er geen trekker meer nodig
is voor de aandrijving van de pomp. Deze
motoren worden voor de haspel op het frame
gemonteerd en drijven direct de pomp aan
bij een zeer laag toerental. Er wordt gewerkt
met ongeveer 500 toeren. Het lage toerental
van de motor en de directe aansluiting op de
pomp resulteren in een stille en zuinige
machine. De gebruikers waren aangenaam
verrast door het lage brandstofverbruik.
Bovendien heb je op deze manier een extra
trekker tot je beschikking die anders bij de
machine moet blijven staan. De haspel heeft
aan de achterkant een grote dieseltank met
een inhoud van 1.000 liter, wat langdurig
werken zonder tanken mogelijk maakt.
Wanneer het water over een grote afstand
aangevoerd moet worden, zijn er wel een
extra motor en pomp nodig om dit aan te
voeren.

Opties
De Magnum serie van RM is standaard van
hydraulische bediening voorzien. Er is echter
ook een keuze uit een breed scala aan opties
om de machine zo goed mogelijk aan te passen aan de individuele gebruiker. Zo kun je
kiezen uit sproeikoppen met een diameter
van 26 tot 38 mm. De zelfstandige aandrijving
is ook optioneel. De machine is ook verkrijg-

baar in een traditionele door een trekker
aangedreven uitvoering. De Rainstar 2.6
beregeningscomputer en mobiele bediening
zijn ook opties.

RM Magnum 140 XJ
Met de huidige brandstofprijzen is een zuinige
stand-alone machine een interessante optie
wanneer aan een nieuw irrigatiesysteem gedacht
wordt. Dit ten opzichte van het oppompen van
water met een trekker. De Magnum-serie van
RM biedt hiertoe de mogelijkheid. De machine
is ontworpen met het oog op efficiëntie en
bedieningsgemak en dus een interessante optie
voor de intensieve gebruiker.

Voor en tegen
+ Grote capaciteit
+ Zuinige machine
+ Hoge mate van bedieningsgemak
– 	Het op te pompen water moet bij het perceel
aanwezig zijn
– Grote gewicht
– Relatief grote investering
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