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Visser opschepmachine      OPV 75
Snel en wendbaar uitschuren
Tijdens het uitschuren van los product wordt in veel gevallen gebruik gemaakt van een opschepmachine.
Meestal gaat het om aardappelen en uien, maar ook granen opscheppen gaat goed met een dergelijke machine.
Oldenhuis en Prinsen hebben hiervoor de Visser OPV 75, een handige machine volgens gebruikers.

V

oor het uitschuren van aardappelen
en uien heeft Oldenhuis en Prinsen
de Visser OPV 75 opschepmachine
in het pakket. De opneemband is het voorste
gedeelte. Deze schuif je onder het product
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opneemband terecht. Twee onafhankelijke
elektromotoren zorgen voor de aandrijving
van de opneemband; de motoren drijven
beide wielen aan. Met twee pookjes op de
bedieningskast kun je deze bedienen.

Zwenkwiel
zodat dit op de band kan rollen. Om goed in
de hoop te kunnen komen, is aan de voor
kant een mes geplaatst. Dat snijdt echt tussen
het product en de vloer. Nadat het product
het mes is gepasseerd, komt het op de

Onder de machine, net achter het mes, is een
hydraulisch bediend zwenkwiel geplaatst.
Tijdens het opscheppen is dit volledig van de
grond. Er zou anders een opening tussen de
onderkant van de machine en de vloer kunnen

Bij de foto’s 1 – 4
[1+2] Bij akkerbouwer Luciën Borm staat de grote
bedieningskast achterop. Alleen de pookjes voor de
rijaandrijving en een noodstop heeft hij tijdens de
bediening bij de hand.
[3] De opschepmachine steun je af op een ijzeren
ring. Zwenkwielen zorgen ervoor dat je goed kunt
draaien.
[4] De hydropomp en het oliereservoir zijn achter
op de machine geplaatst. Dit zorgt voor extra
gewicht op de rijwielen.

Visser OPV 75
Capaciteit
Lengte opschepband
Lengte telescoopband
Totale lengte ingeschoven
Totale lengte uitgeschoven
Bandbreedte opschepband
Brandbreedte telescoopband
Prijs standaard (excl. btw)
Prijs grijper
Prijs doseerschuif

80 ton/uur
2.550 mm
4.100 mm
7.200 mm
10.350 mm
580 mm
600 mm
21.085 euro
7.544 euro
107 euro
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De ervaringen van gebruikers
Jan-Kees Kool
Warffum

Henk Meijer
Zeewolde

Luciën Borm
Hengstdijk

ontstaan. Aardappelen en uien kunnen dan
onder de machine rollen en beschadigen.
Het wiel gebruik je eigenlijk alleen maar als
je hem wilt verzetten of tijdens het rijden op
de transportwagen. Optioneel aan de machine
zijn beweegbare zijschilden. Deze zitten net
voor de wielen en zorgen ervoor dat bij even
tuele oneffenheden in de vloer geen aard
appelen of uien onder de machine kunnen
komen. De capaciteit van uitschuren wordt,
los van de rest van de inschuurlijn, door de
opneemband bepaald. Door handmatig een

De grijper is voorop de machine geplaatst,
erg handig tijdens het ‘inbreken’.
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Luciën Borm heeft in Hengstdijk een akkerbouwbedrijf waarop hij
onder meer uien, suikerbieten, vroege consumptieaardappelen en
granen teelt. In totaal heeft hij vijf opschepmachines, allemaal Vissers,
waarvan drie uitgevoerd met een grijper.

In Warffum heeft Jan-Kees Kool samen met zijn neef, vader en oom een
akkerbouwbedrijf. De belangrijkste gewassen in hun bouwplan zijn
granen, pootaardappelen, uien en suikerbieten. De OPV 75 is in 2006
aangeschaft en wordt enkel op het eigen bedrijf ingezet.

Henk Meijer heeft in Zeewolde een akkerbouwbedrijf met een
traditioneel bouwplan. Hij zet zijn OPV 75 niet alleen in op zijn eigen
bedrijf, maar doet er ook loonwerk mee. Hij schaft iedere drie jaar
een andere aan, de huidige machine dateert van december 2007.

Luciën Borm: “Snel en wendbaar.”
“Indertijd heb ik een aantal machines van mijn vorige
werkgever overgenomen. Dit waren eveneens machines
van Visser. Omdat ik hierover tevreden was, ben ik bij
Visser gebleven. Nu heb ik vijf machines, waarvan drie
met een grijper. Twee oude machines zijn uitgevoerd
zonder kraan. De machines vind ik vooral snel en
wendbaar. Je kunt goed in een cel manoeuvreren.
De bedieningskast heb ik bewust achterop laten monteren. Voor mij is een
noodstop bij de hand voldoende. Een minpuntje vind ik de verbinding aan
de steunpoten. Deze zouden wat sterker mogen. Ook de platen onder de
transportbanden zijn wat aan de dunne kant. We hebben deze vervangen
door platen die een millimeter dikker zijn. Verder hebben we ook de rij
kettingen verzwaard. De lagers van de snuitrol hebben we er ook al eens
uit gehad en vervangen door zwaardere. Dit was puur slijtage. Verder
heb ik nog geen grote problemen gehad. Ik ben er zeer tevreden over”.

Jan-Kees Kool: “Grijper alleen voor uien.”
“De voornaamste reden voor de aanschaf van deze machine was de moge
lijkheid van een uiengrijper voorop. Sommige merken bouwen deze ook
achterop, maar dat stond ons niet zo aan. Bovendien hadden we overwegend
positieve geluiden opgevangen van dit merk. De machine heeft een grote
capaciteit. Deze stellen we zelf in met de doseerschuif. Graan hebben we er
ook weleens mee opgeschept, maar wel zonder graanafdichtingsset. Deze
heb je echter wel nodig, anders rolt het graan tussen de blikken naar de
band die vervolgens scheef gaat lopen. De machine valt dan thermisch uit.
Omdat we twee bedrijven hebben met een tussenafstand van 1.500 meter,
hebben we een bokje in de hef aangeschaft waar we de snuit van de machine
in kunnen hangen. Verhuizen is zo geen probleem. We hebben tot nu toe
probleemloos gedraaid”.

Henk Meijer: “Loonwerkvriendelijke machine.”
“Iedere drie jaar schaf ik een nieuwe opschepmachine aan. Dit doe ik
al twintig jaar lang en de keus is iedere keer op een Visser gevallen.
De machines zijn loonwerkvriendelijk en bovendien is Visser bereid om
eventuele dingen aan te passen. Iedere drie jaar een nieuwe machine
betekent dat het risico op een eventuele storing een stuk kleiner wordt.
Bovendien zit ik in het nieuw, de oude is nog niet versleten en krijg ik er
een hogere prijs voor terug. Op de machine zelf heb ik weinig aan te
merken. Alleen zitten bij de neus twee inbusboutjes die er slecht uit
willen als je de neus moet vervangen. Een punt dat sterk verbeterd is,
vind ik de ijzeren ring. Deze is een stuk handzamer geworden. De machine
is verder voorzien van een grijper en een doseerschuif, dit werkt allemaal
prima.”
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verticale schuif korter of verder naar de
opneemband te brengen, regel je de doorvoer
van de aardappelen. Optioneel is een stappen
motor met frequentieregelaar leverbaar. Met
een stappenmotor op de bedieningskast kun
je de snelheid van de opneemband regelen.

Telescoopband
Na de opneemband volgt de telescoopband.
Die hangt met een knikverbinding vast aan
de opneemband. Aan de achterkant steunt
deze op een ijzeren ring. Door het gewicht

Een hydromotor met een ketting draait de
grijper in het rond.

en de lange oversteek staat de machine stevig
op de vloer. Wanneer je zwenkt met de
machine, draait de telescoopband mee over
de ijzeren ring. De stroomvoorziening van
de telescoopband loopt langs één kant van de
band. De band wordt aan de achterkant aan
gedreven en de aansluiting van de stroom
zit aan de voorzijde. Om zonder brokken de
kabel langer en korter te maken tijdens het
uit- en inschuiven zijn op de meeste moderne
machines kabelrupsen gemonteerd. Deze
rollen op en af tijdens het in- en uitschuiven.

Met de doseerschuif regel je de doorstroming
van het product en dus de capaciteit.
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Tijdens het opscheppen komt het moment
dat de telescoopband volledig is uitgeschoven
en je niet meer bij het product kunt. De hele
uitschuurlijn moet daarom ‘opgetrokken’
worden. Eerst schuif je de telescoopband in
elkaar, daarna borg je hem en vervolgens
trek je de hele machine verder de schuur in.
Vervolgens rij je iets achteruit om de borging
los te doen, en nadat ook de rest van de uit
schuurlijn is opgesteld, kun je weer verder
werken.

Grijper
De grijper is optioneel leverbaar op de OPV
75. Deze wordt vóór de bestuurder geplaatst.
Het voordeel hiervan is dat je direct de grij
per kunt inzetten tijdens het inbreken van
een bewaarcel. De grijper kun je laten uit
schuiven, zwenken en heffen/dalen. Dit alles
doe je met drie hydraulische stuurventielen.
Achterop de machine zit de pomp met olie
reservoir. Vanaf de pomp vertrekken twee
slangen (pers en retour) naar de stuurventielen.
De kop van de grijper is voorzien van drie
tanden, ideaal om uien te laden. Om aard
appelen te laden kun je ook één pin met
een stompe punt monteren.
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Onderhoud
Een opschepmachine werkt voortdurend
onder stoffige of juist minder droge omstan
digheden. Vooral de rol onder het mes van
de opneemband krijgt het zwaar te verduren.
Deze zogenaamde snuitrol moet je daarom
regelmatig schoonmaken. Dit gaat ook
scheeflopen van de opneemband tegen.
Loopt de band enigszins scheef, dan krijg je
al gauw slijtage aan de zijkant. Dit kan leiden
tot lekkage; het product valt naast de band
en komt aan de binnenkant weer neer. Een
ander punt van onderhoud is de telescoop
kraan. Een beetje olie aan het schuivende
gedeelte zorgt ervoor dat hij soepel in- en uit
schuift. Dit geldt ook voor het telescoopge
deelte. Schuift dit gedeelte te stroef, dan trek
je op den duur de hele machine vooruit, wat
leidt tot een hoop ergernis als het product
niet in maar naast de band valt. Kijk ook bij
de telescoopband regelmatig naar de span
ning en de mate van scheeflopen. De band
loopt namelijk in een S-vorm. Onder de
machine zit een extra rol die de band op
spanning houdt tijdens het in- en uitschuiven.
Ook hieraan kan op den duur grond komen
te zitten. Zit dit aan één kant van de band,

dan is scheeflopen een logisch gevolg. Ook
de zwenkwielen die op de ijzeren ring staan,
moeten soepel draaien. Gaat dit stroef, dan
gaat het zwenken niet goed en kan de machine
er op den duur naast lopen.

Visser OPV 75
De Visser OPV 75 is een goede machine om
vooral aardappelen en uien mee op te scheppen.
De machine is snel en wendbaar. Hij is eveneens
leverbaar met een hydraulische uiengrijper die
voorop de machine is gemonteerd. Zwak puntje is
de constructie van de steunpoten die op de ijzeren
ring steunen.

Voor en tegen
+ Snel en wendbaar.
+ Hoge capaciteit.
– Relatief dunne platen onder transportbanden.
– Zwakke constructie aan steunpoten.
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