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Vier kistenvullers getest
Met zorg de kist in

Op veel akkerbouwbedrijven is een kistenvuller tegenwoordig een vaste waarde om het kwetsbare product
na de oogst snel mee in de kisten te draaien. LandbouwMechanisatie voelde vier kistenvullers aan de tand.
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en kist vullen met aardappelen of
uien is op het oog geen al te groot
probleem: kwestie van een trans
portbandje, kist eronder en draaien maar.
Maar met een kwetsbaar product als aardap
pelen – die je bij voorkeur moet behandelen
als eieren – stuit je dan al snel op een pro
bleem. De eerste aardappelen maken dan

een smak van een slordige anderhalve
meter: geen ei die zo’n val overleeft. Daar
naast speelt het risico op stortkegels: grote
aardappelen rollen naar de zijkant van de
kist, terwijl grond en de kleinere aardappelen
midden in de kist een voor lucht ondoor
dringbare kegel vormen. Ook is een trans
portbandje niet in staat een kist mooi vlak

af te vullen en tot slot werkt het natuurlijk
allemaal niet erg vlot. Telkens als er een kist
vol zit, moet de lijn worden stilgezet, om de
volle kist af te voeren en een lege kist te
plaatsen. Daarom hebben fabrikanten kisten
vullers ontworpen die deze problemen op
verschillende wijzen tackelen.
LandbouwMechanisatie nodigde begin dit
jaar een aantal fabrikanten uit om een
machine beschikbaar te stellen voor een ver
gelijkende test. Miedema en Breston haakten
helaas af. Daardoor bleven vier machines
over: Bijlsma Hercules, Grimme, Visser en
Mechatec.

Zonder bezwaarlijke gevoelens
We voerden de test uit op het pootgoedbedrijf
van de maatschap Westerveld (Bart, Gert en
diens zoon Bas). De broers stelden een partij
voeraardappelen beschikbaar waarmee we
naar hartenlust zonder bezwaarlijke gevoe
lens konden testen. Richard Korver van DLV

Plant assisteerde ons met de elektronische
aardappel, zodat we de productvriendelijk
heid van de verschillende machines objectief
konden vaststellen.
Oldenhuis & Prinsen leverde voor de test een
Visser-kistenvuller met een speciaal opvoer
bandje: een bandje met een knik en een
bovenrol met een kleine diameter. Dit met
het doel om de eerste val op de kistenvuller
zo klein mogelijk te houden. En dat loont,
zo bleek overduidelijk uit de proeven met de
elektronische aardappel. Omdat ook andere
fabrikanten eenzelfde soort bandje kunnen
leveren, hebben we de eerste val op de kisten
vuller niet meegenomen in de resultaten van
de elektronische aardappel. We volstaan met
de constatering dat zo’n opvoerbandje een
verstandige investering lijkt.
Behalve productvriendelijkheid is het ook
belangrijk kegelvorming bij het vullen van
kisten te voorkomen. Helaas konden we dat
in de vergelijkende test niet vaststellen –

daarvoor waren de voeraardappelen te droog
en geheel vrij van losse grond. Wel kunnen
we vaststellen dat het risico op kegelvorming
bij de Grimme en de Bijlsma Hercules groter
is dan bij de kistenvullers van Visser en
Mechatec. Bij de eerste twee blijft het bandje
aan het begin wat langer product storten op
dezelfde plek.

De keuze van Westerveld
Bart, Gert en diens zoon Bas Westerveld in Westen
dorp (Achterhoek), waar de vergelijkende kisten
vullertest van LandbouwMechanisatie werd uitge
voerd, staan op het punt een nieuwe kistenvuller
aan te schaffen. Zij willen de machine vooral
gebruiken om de pootaardappelen bij de oogst in
kisten te draaien. “Wij willen een kistenvuller met
zo min mogelijk risico op stortkegels”, vertelt Bart
Westerveld. “En daarom vallen voor ons de Grimme
en de Bijlsma Hercules uit de vergelijkende test af.”
Het risico op onderhuidse beschadigingen is voor
de pootgoedtelers ook van belang, maar speelt een
minder grote rol dan het risico op stortkegels. Als
de maatschap een keuze moet maken, tussen de
Mechatec en de Visser, dan gaat de voorkeur uit
naar de Mechatec. De Visser heeft in de ogen van
Westerveld namelijk ook nog een klein risico op
kegels aan de zijkant van de kist. “Maar omdat we
een beetje twijfelen of de Mechatec het ook na een
aantal jaren intensief gebruik nog volhoudt, over
wegen we een kistenvuller van Bijlsma Hercules
met twee verticale vulbanden aan te schaffen.
Deze vult de kisten, net als de Mechatec, volledig in
lagen af en daardoor is het risico op stortkegels nul.
Jammer genoeg, zat die machine niet bij de test.”
De top-4 van maatschap Westerveld:
1) Mechatec
2) Visser
3) Grimme
4) Bijlsma Hercules
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Bijlsma Hercules: fijn en compact

Minpuntje: de kabels van de kistsensoren
zitten met trekbandjes aan een steuntje vast.

Een flap remt de aardappelen af. Maar eenmaal
van de vulband af, kunnen ze alle kanten op.

De bediening is eenvoudig. Een onervaren
stagiair kan de was doen.

Bijlsma Hercules KV2800: technische gegevens en beoordeling

De Bijlsma Hercules KV2800 is de eenvoud
zelve. In het werk stellen is in een poep en
zucht gebeurd – het enige dat is af te stellen
is de detectieafstand van de sensoren die
doorgeven of de vulband opgeheven dan wel
teruggetrokken moet worden. Daarnaast is
de machine compact, niet al te hoog en daar
door heel overzichtelijk. De machine is door
die beperkte afmetingen ook ideaal voor
telers met weinig plek in hun sorteerruimte.

Lege kist
Met de heftruck is het – ook voor een niet al
te ervaren stagiair of redacteur – eenvoudig
om een nieuwe kist goed te plaatsen. Met de
sideshift parkeer je de kist probleemloos
tegen de stevige steunen. Als er geen hef
truck in de buurt is maar wel een lege kist,
kun je die er zo met de hand onderschuiven.
Dat is bij de Grimme lastiger en bij de Visser
en de Mechatec helemaal niet mogelijk.
De KV2800 heeft één gladde pvc-band, zonder
centreersnaar die de band in het midden
houdt. Er zit ook geen las in de band. Op dat

14

LandbouwMechanisatie april 2013

punt gaat hij dus niet kapot, maar als je de
band er ooit eens af moet, moet je er wel wat
tijd voor uittrekken.
De band kan op één plaats knikken, waar
door een deel van de band in de kist daalt.
In de laagste stand van de band is de afstand
van het hart van de rol tot aan de bodem van
de kist ruim 40 cm, maar dit is te verkleinen
met de potmeters. Ook in de schakelkast kan
de valhoogte nog verder worden terug
gebracht.
Het vullen begint dichtbij de verste hoek. Als
de hoeveelheid hier groeit, wordt de band
telkens een stukje geheven totdat de aardap
pelen tot aan de bovenrand reiken. Dan trekt
de band zich geleidelijk aan terug, zodat de
hele kist wordt afgevuld. Nadeel van deze
vulwijze is het risico op kegelvorming. Zodra
zich in de kist in de hoek een bult heeft
gevormd, rollen de grootste aardappelen van
die bult af, terwijl de kleine aardappelen en
de losse grond blijven liggen.
De Bijlsma Hercules ziet er netjes afgewerkt
uit. Minpuntje is de wijze waarop de fabrikant
de kabels van de kistdetectie heeft weg
gewerkt. Er zijn wel kleine stangetjes gemon
teerd waar de kabels met trekbandjes aan
vast zijn gemaakt. Maar het risico dat je ooit
met iets achter een kabeltje blijft hangen en

het daarmee kapottrekt, is daarmee niet weg
genomen. Een hol stalen buisje met de kabel
erin, was een betere oplossing geweest.
Om de val te breken, hangt bovenop de band
een grote, zachte, rubberen flap. Dat werkt
effectief, maar zodra de aardappelen onder
de flap vandaan komen, kunnen ze ongeremd
rollen. Tip voor Bijlsma Hercules: kijk eens
hoe Grimme dat heeft opgelost.
De elektromotoren die de vulband aandrijven
zijn zogeheten trommelmotoren. Opvallend
is dat de machine daarmee heerlijk stil is. Als
de machine loopt zonder dat er aardappelen
overheen rollen, hoor je de machine amper.

Capaciteit
Ondanks de beperkte afmetingen is de capa
citeit van de Bijlsma Hercules dik in orde:
50 ton per uur is geen punt, al lijken de sen
soren bij een hoge capaciteit wat traag te
werken. Daardoor vult de machine de kisten
niet meer zo vlak af als bij het vullen met
een lagere capaciteit.
Met een gemiddelde waarde over tien metin
gen op een kist komt de Bijlsma Hercules uit
op 20,36. Dat is volgens DLV Plant ook zo’n
beetje een veilige waarde waarbij je geen
problemen met blauw hoeft te verwachten.

Plussen en minnen
+ beperkte afmetingen
+ eenvoudige bediening
+ met de hand een kist te plaatsen
– risico op kegelvorming
– minder vlak vullen bij hoge capaciteit

60,00

50,00

40,00
Piekwaarde

De Bijlsma Hercules KV2800 is van de vier
geteste machines onmiskenbaar de een
voudigste kistenvuller. Zelfs een onervaren
stagiair kan er zo mee aan de slag.

Technische gegevens
Breedte machine
3.120 mm ( met twee 1,60 m brede kisten: 4.220 mm).		
Instorthoogte
1.700 mm
Breedte vulband
800 mm
Lengte vulband
2.800 mm
Vulband
gladde pvc-band
Prijs
€ 17.796
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10,00
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Metingen

Over tien metingen met de elektronische aardappel op één kist, scoort de
Bijlsma Hercules een gemiddelde piekwaarde van 20,36. Daarmee zit de
machine ongeveer op het niveau dat DLV Plant als veilig aanhoudt onder
alle omstandigheden. Met de gemiddelde piekwaarde van 20,36 doet de
Bijlsma Hercules het net iets minder goed dan de Grimme. Opvallend is
dat de eerste aardappelen (eerste metingen) in de kist niet de grootste
klappen maken.

De KV2800 van Bijlsma Hercules machine vult eerst de linkerhoek onderin
de kist. Daarna wordt de band telkens een stukje geheven totdat de linker
kant van de kist tot boven aan toe gevuld is. Daarna wordt de vulband
langzaam teruggetrokken en de kist volledig afgevuld. Bij deze vulmethode
bestaat een risico op kegelvorming: de grote aardappelen zullen naar
beneden rollen, terwijl er onder de band een voor lucht ondoordringbare
kegel ontstaat van losse grond en kleine aardappelen.
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Grimme: mild voor aardappelen

Grimme is de enige machine in de test die
gebruikmaakt van een beklede spijlenband.

De flappenconstructie van de Grimme legt de
aardappelen keurig weg en remt het rollen af.

De bedieningskast is voorzien van magneten,
je kunt hem overal op ‘vastplakken’.

Grimme GBF: technische gegevens en beoordeling
Technische gegevens
Breedte machine
4.720 mm (met twee 1,60 m brede kisten: 6.305 mm)
Instorthoogte
variabel
Breedte vulband
665 mm
Vulband
beklede spijlenketting
Prijs
€ 19.980

De Grimme GBF-kistenvuller heeft hetzelfde
vulprincipe als de Bijlsma Hercules. Bij veel
losse grond en minder fraaie rooi-omstandig
heden van zavel- en kleigronden bestaat dus
het risico op van stortkegels.
Op het eerste gezicht lijken de rubberflap
constructie aan de beide uiteinden van de
band wat onnodig ingewikkeld. Maar een
maal in het werk, blijkt dat de Duitse fabri
kant hierover toch goed over heeft nagedacht.

Kantelstuk
Een kantelstuk onder de band remt de gang
van de aardappelen af. Aan de bovenzijde is er
een lange flap – een geleidekleed in Grimmetaal – die voorkomt dat aardappelen over de
kist rollen. Verder is de productstroom af te
remmen door de bovenliggende rubberflap
strakker op de productstroom af te stellen.
Tot slot zorgt de flapconstructie er in combi
natie met de sensoren voor dat de Grimme de
kisten ook bij hoge capaciteit keurig netjes
vlak afvult.
Als enige van de vier fabrikanten in de test,
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heeft Grimme niet gekozen voor een gladde
of rubberen vulband, maar voor een dik
beklede spijlenband met meenemers. Dat
lijkt wat onderhoudsgevoeliger dan een gladde
band en bovendien is het risico dat je er per
ongeluk met je vingers tussen komt ook wat
groter.
Ook is de spijlenband gevoelsmatiger wat
harder voor de aardappelen dan een gladde
pvc- of rubberband. Maar uit de metingen
met de elektronische aardappel blijkt dat het
gevoel ernaast zit. Van de vier geteste machi
nes komt de Grimme als aardappelvriende
lijkste kistenvuller uit de bus. De gemiddelde
piekwaarde over tien metingen komt uit op
16,38, ruim onder de waarde van 20 die DLV
als veilig aanhoudt.
Net als bij de Bijlsma Hercules is de afstand
van het hart van de rol tot op de bodem van
de kist ruim 40 cm. Maar waar we bij de
andere machines met de elektronische aard
appel amper verschil constateerden tussen
de metingen bij een lege of volle kist, krijgen
de eerste aardappelen bij de Grimme ook de
zwaarste klappen te verduren: de eerste drie
metingen in de kist zitten allemaal boven
23,60. Daarna dalen de metingen tot (ruim)
onder 20.
De Grimme is uitgerust met een eigen

hydraulisch systeem voor de aandrijving van
de vulband en het verschuiven ervan. Op zich
een prima oplossing, al maakt het systeem
wel een hoop herrie op het moment dat de
banden niet draaien.
Om slip van de aandrijfrol op de spijlenband
te voorkomen, wordt de spijlenband over een
groot gedeelte van de aandrijfrollen geleid.
Dat werkt prima om de slip te voorkomen,
maar de mat maakt daardoor wel een wat
onnatuurlijke bocht en het ronddraaien van
de spijlenketting zal daardoor meer kracht
vragen.

Afstellen
Voordat de eerste kist kan worden gevuld,
moet er bij de Grimme wel even wat gebeu
ren. Eerst moeten twee transportbouten wor
den verwijderd die voorkomen dat de band
zijdelings kan bewegen. Daarna moeten de
steunen voor de kistpositie worden ingesteld
op de kistmaat, moet de reikwijdte van de
band worden afgesteld op de kistmaat (beide
kanten van de machine moeten afzonderlijk
worden ingesteld) en tot slot moeten de geleide
kleden worden afgesteld. Maar dan draait de
Grimme de kisten keurig en zonder morsen
vol.

– instellen kost veel tijd
– risico op kegelvorming

60,00

50,00

40,00
Piekwaarde

De Grimme GBF komt in onze metingen als
aardappelvriendelijkste uit de bus. Opvallend
is wel dat de eerste aardappelen in de kist de
hardste klappen krijgen.

Plussen en minnen
+ degelijk
+ vriendelijk voor het product
+ vult mooi vlak (ook bij hoge capaciteit)

30,00

20,00

10,00

–
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Metingen

Over tien metingen met de elektronische aardappel op één kist scoort de
Grimme een gemiddelde piekwaarde van 16,38. Van de geteste machines
is de Grimme daarmee het mildst voor het product. Vooral de flappencon
structie die de aardappelen tot diep in de kist begeleiden, dragen daaraan
bij. Opvallend is dat de eerste aardappelen in de kist het het zwaarst te ver
duren krijgen. Gevoelsmatig speelt dat bij elke machine, maar alleen bij de
Grimme blijkt het ook uit de metingen met de elektronische aardappel.

De Grimme GBF heeft nagenoeg hetzelfde vulprincipe als de KV2800 van
Bijlsma Hercules. Eerst vult de vulband de linkerhoek onderin de kist en
vervolgens wordt de vulband omhooggetrokken. Als aan de linkerkant van
de kist de rand wordt bereikt, trekt de vulband zich langzaam terug totdat
de kist mooi regelmatig is afgevuld. Bij deze vulmethode is er onder moei
zame rooi-omstandigheden op zavel- en lichte kleigronden een risico op
kegelvorming.
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Visser: vult de kist als tapbiertje

De eerste aardappelen komen op de zijkant
van de kist terecht. Daarna vult die de bodem.

Een kist er met de hand onderschuiven, lukt
niet. Je moet de kist dan op het frame tillen.

De Visser KV beschikt standaard een flink aantal
vulprogramma’s en een kistenteller.

Visser KV: technische gegevens en beoordeling
Technische gegevens
Breedte machine
3.030 mm
Instorthoogte
1.950 mm
Breedte vulband
800 mm
Vulband
gladde pvc-band
Prijs
€ 20.521

Visser bouwt twee typen kistenvullers: een
waarbij de kisten net als bij de Grimme en
de Bijlsma Hercules met een geknikte band
in de kist worden gedraaid. Daarnaast bouwt
Visser de KV, een kistenvuller die de kisten
vult zoals een kroegbaas een tapbiertje: bij
het begin van het vulproces komt de kist
gekanteld onder het vulbandje te hangen.
De eerste aardappelen komen daardoor op
de zijkant van de kist terecht. Wij testten het
laatste type.

Eerst de zijkant
Belangrijkste pre van het vulprincipe van de
Visser KV is dat het risico op stortkegels mini
maal is. Immers eerst komt er een laag aard
appelen op de zijkant van de gekantelde kist
te liggen, vervolgens zakt de kist langzaam
horizontaal en wordt de bodem gevuld. Daar
na trekt de band zich terug en komt de tweede
laag in de kist terecht. Vervolgens wordt de
band weer uitgeschoven en wordt de laatste
laag aardappelen in de kist gestort.
De keuze voor het vulprincipe heeft een aan
tal consequenties. Om de kisten te kantelen,
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is de machine aan beide kanten voorzien van
hydraulisch hefframe. Daardoor is het niet
meer mogelijk om een lege kist met de hand
onder de kistenvuller te schuiven. Om te
voorkomen dat iemand onder de geheven
kist terechtkomt, is de machine ook uitgerust
met veiligheidshekken. Verder neemt de
machine ook in de hoogte behoorlijk wat
ruimte in door de gekantelde kisten. Een
voordeel van het vulprincipe van de Visser
KV is, dat de vulband geen knik heeft en dus
alleen maar heen en weer beweegt.
Aan het eind van de vulband worden de aard
appelen enigszins afgeremd door een korte
rubberflap die dwars op de vulband staat.
Maar deze is te kort om de aardappelen te
beschermen als ze de vulband verlaten. Op
verzoek wordt de machine met een langere
flap geleverd, maar Visser geeft aan dat de
capaciteit van de machine daardoor mogelijk
wat terugloopt. Door de kantelconstructie is
de valhoogte van de eerste aardappelen welis
waar gering. Maar door de korte flap rollen
ze vervolgens wel ongestoord door naar de
bodem van de kist.
Met een gemiddelde waarde van 30,8 met de
elektronische aardappel neemt de Visser na
Grimme en Bijlsma Hercules de derde plaats
in. Oldenhuis en Prinsen zegt in een reactie

dat klanten met tafelaardappelen nooit
klachten of negatieve reacties hebben geuit.
Niettemin zit de Visser, met een gemiddelde
waarde van 30,8, boven de norm die DLV
Plant als veilig aanhoudt. Dat hoeft geen pro
bleem te zijn, meldt Richard Korver van DLV
Plant. Hij wijst bijvoorbeeld op pootgoedbe
drijven, waarbij blauw geen rol speelt en de
sortering vaak wat fijner is. Maar als je
blauwgevoelige consumptierassen met een
hoog onderwatergewicht onder lage tempe
raturen verwerkt, kunnen waarden van
boven 20 wel tot problemenleiden.

Veilige waarde
Net als alle geteste machines zal het wat
capaciteit betreft niet snel vastzitten op de
Visser-kistenvuller. De machine krijgt de
aardappelen vlot genoeg in de kisten
gedraaid. En ook wat vlakke vulling betreft,
blijft het beeld alleszins acceptabel. Alleen op
het moment dat de machine bij een hoge
capaciteit aan de laatste laag begint, lijkt de
sensor wat te traag te werken en gaat de vul
band te laat schuiven. Het gevolg? De machine
morst wat aardappelen.

– niet bijzonder mild voor aardappelen
– omvang

60,00

50,00

40,00
Piekwaarde

De Visser is een heel solide en degelijk, maar
niet erg compacte machine met een vulsysteem
dat het risico op kegelvorming minimaliseert.

Plussen en minnen
+ geen risico op kegelvorming
+ solide machine
+ veel vulprogramma’s

30,00

20,00

10,00

–
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Metingen

De gemiddeld gemeten piekwaarde komt bij de Visser KV uit op 30,8.
Opvallend is de grote spreiding tussen de gevonden piekwaarden. Grof
weg lijkt het erop dat de eerste helft van de aardappelen in een kist zwaar
dere klappen te verduren krijgen dan de laatste helft van de aardappelen
in een kist. Een gemiddelde piekwaarde van 30,8 is in de teelt van poot
goed geen probleem. Bij blauwgevoelige consumptierassen en zeker bij
verwerking op lage temperaturen is het oppassen geblazen.

Door een kantelmechanisme stort de Visser KV eerste aardappelen op de
zijkant van de kist. Pas daarna is de bodem aan de beurt en trekt de vul
band zich weer terug. Bij de laatste laag, schuift de vulband weer uit. Door
dit vulprincipe is de kans op stortkegels buitengewoon klein. Losse grond
en kleine aardappelen worden op deze manier keurig door de kist verdeeld.
Bij het ventileren kan de lucht vervolgens op alle plekken goed door het
product heen.
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Mechatec: vreemde eend in de bijt

De bufferklep voorkomt dat aardappelen in de
tussenbunker vallen als die wordt geleegd.

Onze testmachine was voorzien van een
weeginstallatie.

Naar elke laag, zakt de tussenbunker 15 tot 20 cm
naar beneden en volgt een nieuwe laag.

Mechatec VarioFill Flowmaster: technische gegevens en beoordeling
Technische gegevens
Afmetingen (l x b x h) 2.000 x 2.400 x 3.200 mm
instorthoogte
3.200 mm (bij bigbags 4.250 mm)
Breedte vulband
700 mm
Prijs
€ 20.500 (excl. weeginrichting van € 2.800)

De Mechatec VarioFill Flowmaster is een
vreemde eend in de bijt in de vergelijkende
kistenvullertest. De machine die wij tot onze
beschikking hadden, was er namelijk één uit
de nulserie. Daarvan heeft de fabrikant uit
Tollebeek er vorig jaar twaalf gemaakt.
Op basis van de ervaringen met die twaalf
machines worden de productietypes die
vanaf dit voorjaar worden afgeleverd wat
robuuster en steviger uitgevoerd, meldt
directeur Henk Petter. Aan het vulprincipe
zal niets meer veranderen.

Kistpositie
Ook qua bouw en vulwijze wijkt de Mechatec
VarioFill Flowmaster duidelijk af van wat
min of meer gebruikelijk is bij de concurren
tie. Zo beschikt de Mechatec maar over één
kistpositie, die zich bovendien niet naast,
maar onder de kistenvuller bevindt. De aan
voerhoogte is daardoor, met 3,20 meter aan
zienlijk hoger dan die van de andere machi
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nes in de test. De aardappelen vallen bij de
Mechatec van de opvoerband op een glad,
rubber bandje dat het product op een tweede
bandje brengt. Dit laatste bandje schuift
voortdurend in de lengterichting onder het
bovenste bandje heen en weer, zodat de tus
senbunker – die onder het schuivende bandje
hangt – laag voor laag wordt gevuld. Het risi
co op stortkegels is daardoor minimaal. Tel
kens als het tweede bandje een laag in de
bunker heeft afgeleverd, zakt de bunker
telescopisch 15 tot 20 cm (instelbaar) naar
beneden en kan het bandje aan een nieuwe
laag beginnen. Als in de tussenbunker het
vooraf ingestelde gewicht is bereikt – onze
testmachine was voorzien van een weegin
stallatie – zakt de bunker onderin de kist en
gaan aan de onderzijde van de bunker twee
kleppen open en vervolgens wordt de bunker
in zijn geheel omhoog- en weer ingetrokken.
Het resultaat is een mooi vlak afgevulde
aardappelkist.
Tijdens het lossen van de tussenbunker, gaat
de aanvoer van aardappelen gewoon door.
Op dat moment namelijk fungeert het tweede
bandje als tijdelijke tussenopslag. De band
staat dan stil – een bufferklep voorkomt dat
aardappelen alsnog in de tussenbunker vallen
– maar schuift wel schoksgewijs steeds 20 tot

– minst vriendelijk voor de aardappelen
– hoge instort

30 cm op. Zo is er op dit bandje ruimte voor
circa 350 kilo aardappelen. Dat is ruim vol
doende voor de tussenbunker om te legen en
zich weer op en in te trekken.
60,00

Metingen
Door de constructie met de tussenbunker
was het bij de Mechatec lastiger om metin
gen uit te voeren met de elektronische aard
appel. Daardoor hebben we bij deze machine
zeven in plaats van tien metingen uitgevoerd.
Het gemiddelde komt voor de Mechatec uit
op een waarde van 36,40. Bij blauwgevoelige
tafelaardappelen zou dat een probleem
kunnenzijn. De meting van het storten van
de inhoud van de tussenbunker in de kist
bleek bij de Mechatec nog lastiger uit te voe
ren dan de andere metingen met de elektro
nische aardappel. Maar bij de twee metingen
die we op die manier toch hebben gedaan,
vonden we bij het in de kist vallen geen ver
ontrustende waarden.
Behalve kisten kun je met de VarioFill Flow
master ook bigbags vullen. Het is de enige
machine in de test waarmee dit mogelijk is.
Verder kan de Mechatec VarioFill Flowmaster
ook tussen een volautomatische kisten op- en
afstapelsysteem van dezelfde fabrikant worden
geplaatst.

50,00

40,00
Piekwaarde

Bij de Mechatec VarioFill Flowmaster is er maar
één positie voor een kist. Toch is er van stilstand
tussen het verwisselen van de kisten geen
sprake. De machine is namelijk voorzien van
een variabele tussenbunker die op dat moment
een tweede kistvolume voorbereidt.

Plussen en minnen
+ zowel kisten als bigbags
+ geen risico op kegelvorming
+ technisch mooi uitgedachte machine

30,00

20,00

10,00

–

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Metingen

Over zeven metingen met de elektronische aardappel op één kist, scoort
de Mechatec een gemiddelde waarde van 36,40. Hiermee komt de Mechatec
op dit vlak als minst aardappelvriendelijk uit de bus. Alleen bij de vierde en
vijfde meting is de val van de aardappel van de tussenbunker in de kist
ook vastgesteld. Maar de aardappelen maken daarbij geen grote smak.
De piekwaarde van 42,0 bij de vierde meting wordt al eerder in de machine
veroorzaakt.

Mechatec vult de tussenbunker laag voor laag. Daardoor is het risico op
kegelvorming nihil. Doordat de aardappelen vervolgens rechtstandig en
zonder rollen vanuit de tussenbunker in de kist terechtkomen, bestaat ook
op dat punt geen risico op stortkegels. De kisten zijn daarnaast met de
Mechatec perfect vlak en zonder morsen af te vullen.
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