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WOORD VOORAF

Volgend op de delen 1en 2 van de Mechanisatiegids
die de moderne graanoogst op het
land en de verwerking hiervan op het bedrijf behandeleh
is met deze derde uitgave een
ander belangrijk facet van de oogst van landbouwp odukten
verwezenlijkt, nl. het
machinaal rooien en de verdere oogstverwerking van aardappel
len.De huidige ontwikkeling en de belangstelling die de moderne apparatuur op
dit gebied geniet, hebben er toe
geleid aan deze onderwerpen een afzonderlijk deel te besteden
Tezamen met de nieuwe Merkengids van land- en
tuiibouwmachines, waarin op systematische wijze de gehele markt in Nederland kar
worden verkend, levert deze
Mechanisatiegids een welkome bijdrage tot het verkrijg© n van een beter inzicht in de
grote verscheidenheid van landbouwmachines en aanverwante
apparatuur.
De inhoud van dit deel werd wederom verzorgd
door het Landbouw-Economisch
Instituut te 's-Gravenhage met medewerking van het
Instituut voor Landbouwtechniek
en Rationalisatie en het Instituut voor Bewaring en Verwerking
van Landbouwprodukten te Wageningen. De werkzaamheden werden verricpt
door de Sectie Mechanisatie
van het L.E.I. onder leiding van de heer D. Foeken
s£men met de heren ir. A. H. J.
Siepman en ir. J. Terpstra van het I.L.R. en de
heer W. J. H. van Veen van het
I.B.V.L.
Het bestuur van de Stichting „Mechanisatie-Centrum"
vertrouwt de praktijk met deze
uitgave wederom van dienst te zijn.

QE DIRECTEUR-GENERAAL VAN DE
LANDBOUW,

W. Wellen)
's-Gravenhage, juli 1967

INLEIDING

Het doel van deze Mechanisatiegids is een overzicht te geven van de moderne aardappelrooimachines met bijbehorende transportwerktuigen en sorteermachines, zoals deze
momenteel in de Nederlandse landbouw hun toepassing vinden. In de eerste plaats zijn
het de rooimachines, die in het middelpunt van de belangstelling staan. Machines, die
inmiddels zijn verouderd en als zodanig niet interessant meer zijn, werden buiten beschouwing gelaten. Met name zijn de aardappellichters en de -werpradrooiers niet opgenomen. Het accent is gelegd op de verzamelrooiers, terwijl ook de voorraadrooiers
uitvoerig worden behandeld, hoewel verschillende van deze laatste groep machines,
gezien in het kader van de moderne rooimethoden, minder belangrijk zijn geworden.
Behalve aan de aardappelrooimachines wordt in deze j;ids tevens de nodige aandacht
besteed aan de verdere verwerkingsapparatuur, die wordt aangewend nadat de aardappelen door middel van transportwagens van het veld tiaar de boerderij zijn gebracht.
Aan dit rijdend transport op zichzelf wordt in deze gids minder aandacht geschonken,
omdat de bekendheid hiermede als voldoende mag worden verondersteld. Voor zover
deze wagens echter wat hun lossysteem betreft passen in een bepaalde werkmethode,
worden ze in de tekst besproken. Uitvoerig wordt echter ingegaan op de transportwerktuigen, die de aardappelen uiteindelijk in de opslagplaats brengen, waaronder te verstaan de aardappelstortbakken en -afkipbanden, de aardappeltransporteurs, de boxenvullers,dezeefbandjes en de boxenlossers.
Tenslotte zijn ook de aardappelsorteermachines opgenomen, waardoor de aardappeloogst vanaf het veld tot en met de verwerking in de schuur is rond gemaakt.
De in deze uitgave opgenomen uitvoerige technische gegevens vermelden wat de handel
de gebruiker momenteel in Nederland heeft aan te biüden. In het algemeen zijn de
technische gegevens, die in tabelvorm zijn weergegeven, opgenomen zoals deze door de
Nederlandse fabrikant of importeur werden verstrekt. In andere gevallen is het een en
ander in een beschrijvende tekst weergegeven. Voor zover bepaalde delen die op of aan
de machine kunnen voorkomen en die in de technische omschrijvingskolom van de
tabellen zijn aangegeven, niet aanwezig zijn, is dit met een — aangegeven. In die gevallen waarbij technische gegevens onbekend zijn, is niets vermeld.
In de voorkomende tabellen en tevens in de beschrijvende teksten zijn tevens de namen
van de Nederlandse fabrikanten en importeurs opgenomen. Een volledige lijst van
namen, adressen en telefoonnummers is, alfabetisch na^ir plaatsnaam gerangschikt, in
hoofdstuk 5 weergegeven.

HOOFDSTUK 1
AARDAPPELROOIMACIUNES

Historische ontwikkeling
Beschouwt men de ontwikkeling van het machinaal rpoien
van aardappelen, dan kan
men zeggen dat in de eerste jaren na 1945 voornarm
elijk met een aardappellichter of
een aardappelwerpradrooier werd gerooid. Reeds jareji
vóór de oorlog paste men dit
systeem toe. De eerste werpradrooiers in Nederland
4ateren dan ook zelfs reeds van
het jaar 1910. Na de Tweede Wereldoorlog nam het rooien
met een werpradrooier nog
even in betekenis toe. Een bezwaar van dergelijke rooiprs
was, dat zij niet opvoorraad
konden rooien. Dit betekende dat elke gerooide rij
het rooien onmiddellijk moest
worden geraapt, omdat anders de machine bij het rooien
van de volgende rij de gerooide aardappelen weer met grond en aardappelen zou
bedekken.
Voorraadrooiers
Dit zgn. niet op voorraadkunnen rooien had tot gevolj
dat men naar oplossingen zocht
waarbij dat wel mogelijk was. Dit betekent dat de aardappelen
door de rooier zodanig

(Folo: Van Driel en van Dorsten, Hoofddorp)

Tweerijige aardappelvoorraadrooier „Agro"

(Foto: Massee, Zwolle)

Eenrijige aardappelvoorraadrooier„Romas" (Wühlmaus)

moeten worden afgeworpen, dat deze in zwaden op het land komen te liggen en de
machine achter elkaar door kan rooien. In eerste instantie trachtte men dit te bereiken
door de werpradrooier met een vangnet of een korf uit te rusten, waardoor grond en
aardappelen gescheiden werden gehouden. De voorraadrooiers, die daarna verschenen,
legden de aardappelen in een meer of minder smalle rij op het veld en leverden als
zodanig prima werk. Verschillende bedrijven werken momenteel nog steeds met deze
voorraadrooiers. Een aantal merken hiervan is nog steeds aan de markt. Van deze
voorraadrooiers zijn de zgn. zeefradrooiers, die met één of meer zeefraderen de grond
uit de aardappelen verwijderen, niet meer leverbaar. In hoofdzaak zijn het de zgn.
kettingrooiers, die de meeste opgang hebben gemaakt. De grond wordt hierbij door een
kettingrooster uitgezeefd, waarbij de aardappelen zij- of achterwaarts op een zwad worden gelegd. Voorts is er nog een voorraadrooier, die met twee schudroosters werkt,
terwijl er tenslotte nog een merk is dat met twee ketting- en twee schudroosters is uitgerust.

Aardappelvoorraadrooiers *)
Merk
Agro
B.A.V.
Kromag
Kromag
Rekord
Romas
Teupenia

Type

Aantal rijen

ketting/schudrooster
kettingrooster
kettingrooster
schudrooster
kettingrooster
kettingrooster
kettingrooster

2
1 en 2

Bron: L.E.I.
*) Thans nog leverbaar.
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Nederlandse fabrikant/importeur
Van Driel en van Dorsten, Hoofddorp
Brouwer, Oudenbosch
Boeke en Huidekoper, Haarlem
Boeke en Huidekoper, Haarlem
Hesseis, Heiligerlee
Massee en Zn., Zwolle
Daling, Smilde

Verzamelrooiers
de aardappelen. Schaarste aan
Een bezwaar van de voorraadrooiers bleef het rapen van
minder aantrekkelijke werk
arbeMskrachten, hoge arbeidslonen en het tijdrovende
met een rooimachine, die
brachten de fabrikanten ertoe zich intensief bezig te houden
de aardappelen niet op de grond deponeerde, maar verzarpelde
Omstreeks 1950 kwamen dergelijke machines voor het
eerst op de markt. Het waren
de „Bison" en de „Lanz", die als de voorlopers van d«
thans zo populaire verzamelrooiers kunnen worden gezien. Weliswaar waren dat
venzamelrooiers, die uit bestaande
voorraadrooiers met kettingroosters waren geconstrueen|l en voorzien werden van een
opzakinrichting, doch ze verzamelden de aardappelen
zakken. Ze waren uiteraard
duurder dan de voorraadrooiers. Omstreeks 1957-1960
waren er nog verschillende op
de markt.
zich intensief bezig met het
Gelijktijdig hielden constructeurs in binnen- en buitenland
hebben ook de Nederlandse
ontwerpen van grote verzamelrooiers. In het bijzondei
fabrikanten in de Veenkoloniën het hunne ertoe bijgedragei
n de ontwikkeling van de
verzamelrooier tot een goed einde te brengen. Het zi;
n uiteindelijk deze grote verzamelrooiers, die momenteel het machinaal rooien van
uardappelen beheersen en door
de grotere bedrijven, combinaties van bedrijven, loonwetkers
en werktuigencoöperaties
worden aangewend. In deze rooiers kon men aanvankelijk
drie grote categorieën onderscheiden, nl.Verzamelrooiers met:
1. opzakinrichting, al of niet met extra laadplatform;
2. wagentransporteur;
3. verzamelbak.
inmiddels zijn de machines met opzakinrichting praktis
h geheel uit de belangstelling
geraakt. De aardappelen werden hierbij in volle zakken
op het land afgezet. Ook het
verzamelen van deze zakken aardappelen bleef toch nog
te veel tijd vergen en zodoende
extra arbeid. De arbeidsgang van het rooien was nog te
ingewikkeld. Het afvoeren en
lossen kon minder snel gebeuren. De meeste aardappel
L worden momenteel dan ook
los verzameld, hetzij direct — meestal via een dwarstrànsporti
eur in een meerijdende
wagen — hetzij indirect via een verzamelbak die op de
machine is gemonteerd. Deze
verzamelbak wordt op het eind van de akker (wencakker)
meestal leeggekipt —
soms leeggedraaid — in een gereedstaande wagen. De midline
moet daartoe het rooien
onderbreken. Vele machines kunnen naar keuze zow
el met verzamelbak als met
afvoertransporteur worden geleverd.

Een- of meerrijige verzamelrooiers
Verreweg de meeste verzamelrooiers zijn 1-rijig en hebfeen
ongeveer een dagcapaciteit
van 0,8-1,3 ha per achturige werkdag. Verzamelrooiers
met verzamelbak hebben een
lagere capaciteit dan die met afvoertransporteur. Immers,
tijdens het overstorten in de
wagen staat de machine stil, hetgeen een capaciteitsveilies
van ongeveer 10 à 20%
betekent. De 2-rijige verzamelrooiers, waarvan er thans
^eerdere aan de markt komen,
hebben ongeveer een capaciteit van \*U maal de capaditeit
van de 1-rijige verzamelrooiers. Het zijn praktisch altijd machines, die de aardappel
len in een meerijdende wagen
afleveren. Bij verzamelrooiers met een verzamelbak met
een gelijke inhoud als van een
1-rijige rooier zou een 2-rijige verzamelrooier geen praktisch
voordeel opleveren. Bij
11

(Foto: Groenewegen, Rozenburg)

Tweerijige aardappelverzamelrooier „Krakei", met dwarsafvoertransporteur
eenzelfde bakinhoud zou deze na ongeveer 5 à 10 minuten vol zijn, waardoor de
machine vaker stil gezet zou moeten worden om over te storten, hetgeen dan wellicht
bovendien nog in het land zou moeten gebeuren. Bij het machinaal rooien van bieten
treft men hetzelfde probleem aan, doch hier is men reeds overgegaan tot het produceren van rooiers met grotere verzamelbakken en is men over het algemeen met de
ontwikkeling daarvan iets verder. Volgens het thans aanwezige aanbod van verzamelrooiers voor aardappelen, is de „Hagedorn-Wisent" tot nu toe de enige machine, die
in 2-rijige uitvoering met verzamelbak van ± 1500 kg in Nederland leverbaar is.
Inhoud van de verzamelbak of meerijdende wagen in verband met de perceelslengte
Bij verzamelrooiers houdt de inhoud van de verzamelbak nauw verband met de rijlengte op de percelen. Inhoud en rijlengte moeten, wil men zo efficiënt mogelijk
werken, zo op elkaar zijn afgestemd, dat de machine met verzamelbak steeds bij het
aankomen op de wendakker zijn maximale last bij zich heeft en deze kan lossen. Ook
bij de verzamelrooier met meerijdende wagen is de grootte van het laadvermogen van
de wagen enigszins van belang. De perceelslengte in aanmerking nemende, kan men ook
hierbij ongeveer berekenen waar de „aflossing" van de volle wagen het gunstigst ligt, al
speelt dit een veel minder belangrijke rol dan bij het lossen van de volle verzamelbak
op de wendakker. Men kan hier dus de variatie zoeken in de beschikbare wagens,
variërend in laadvermogen. Tevens is het zo dat met wagens met groot laadvermogen,
mits men hiervoor voldoende trekker-pk's heeft, men met minder wagens kan volstaan
of een langere rijafstand perceel-losplaats kan overbruggen. Teneinde een indruk te
verkrijgen van deze verhouding, is in de volgende tabel een aantal gevallen weergegeven. Hieronder is ook begrepen de 2-rijige verzamelrooier met verzamelbak die
thans, zoals reeds eerder is vermeld, in Nederland leverbaar is.
12

Aantal meters rijlengte per type aardappelverzamelrooier
zamelbak of meerijdende wagen
Bruto-opbrengst aardappelen: 40 ton per ha. Rijenafstand
Verzamelrooier met:

Inhoud in kg

bij verschillende grootte van ver175 m.
Aantal rijen

Aantal meters
rijlengte

verzamelbak

800
950
1000
1100
1200
1400
1500
1750
2000
1500

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

265
315
335
365
400
465
500
585
665
250

meerijdende wagen

3000
4000
5000
3000
4000
5000

1
1
1
2
2
2

1000
1335
1670

500
665
835

Bron: „Mechanisatie en perceelslengte", J. A. Andringa (De Boerderij, 16-11-'66).

(Foto: Zijlstra en Bolhuis, Veendam)

Eenrijige aardappelverzamelrooier „Climax", met verzamelbak
13

Hoe regelt men het transport bij een bepaalde rooimethode?
Gaat men van een bepaald type verzamelrooier uit, dan kan men, rekening houdend
met de transportafstand die maximaal moet worden overbrugd, in nevenstaande tabel
aflezen hoeveel mensen, trekkers en wagens hiervoor nodig zijn. Tevens is aangegeven
hoeveel manuren op deze wijze het rooien van 1 ha aardappelen vergt. Uitgangspunten
bij het opstellen van deze tabel waren:
1. de rooimachine moet doorwerken;
2. de opbrengst wordt gesteld op 45 000 kg/ha (aardappelen en grond);
3. de rooisnelheid wordt gesteld op: 3Va km/uur voor 1-rijige rooiers,
3 km/uur voor 2-rijige rooiers;
4. de transportsnelheid is 10 km/uur;
5. het perceel is 200 X 300 m;
6. de rijenafstand is 75 cm.
Ter nadere toelichting op nevenstaande tabel dient het volgende voorbeeld:
Men beschikt bijv. over een 1-rijige verzamelrooier met een verzamelbak van 1000 kg.
Men lost op beide wendakkers. De capaciteit van de rooier is 1 ha per 8-urige werkdag.
De benodigde bezetting voor deze rooimethode is dan: 1 man + 1 trekker, 1 rooimachine en 2 wagens (rooimethode A).
Bedraagt de transportafstand van het perceel naar de losplaats nu 1200 m (600 m heen
en 600 m terug), dan heeft men voor dit transport nodig: 1 man + 1 trekker, 1 wagen
met een laadvermogen van 2-3 ton met een lossnelheid van 1000 kg/min. (Transportvoorziening 2.) Rooimethode en transportvoorziening vergen dan, behalve de rooimachine, een totale bezetting van: 2 man + 2 trekkers en 3 wagens. Om op deze wijze
1 ha aardappelen te rooien en te transporteren zijn 16,2 manuren nodig.

Voor- en nadelen van verzamelrooiers met verzamelbak ten opzichte van machines
met wagentransporteur
Het voordeel van de verzamelrooiers met verzamelbak is dat, wanneer althans de percelen niet te lang zijn, geen wagens in het land komen, hetgeen minder structuurbederf
ten gevolge heeft. Op het kopeinde (de wendakker) zal de rooier zijn verzamelbak leeg
kunnen storten in een aldaar gereedstaande wagen. Enige wagens kunnen tevoren leeg
klaar staan. Mits voldoende laadcapaciteit aanwezig, heeft men bij deze rooimethode wat
meer speling en kan in een wat minder straf tempo dan bij de verzamelrooier met
afvoertransporteur worden gewerkt. Voorwaarde is en blijft echter dat men steeds een
lege wagen gereed moet hebben staan om de machine zo kort mogelijk stil te laten
staan tijdens het lossen. Bovendien is het een eenmansmethode voor wat betreft het
rooien en overladen. De bestuurder van de trekker bedient zowel de rooimachine als
het „lossen" van de verzamelbak. De trekkercapaciteit zal bij een rooier met verzamelbak altijd wat hoger moeten liggen dan bij een rooier met afvoertransporteur. Immers,
de volle voorraadbak betekent een extra belasting met ± 1000 tot 2000 kg aardappelen.
Bij verzamelrooiers, die via een afvoertransporteur rechtstreeks in een meerijdende
wagen lossen, heeft men geen tijdverlies vanwege het overladen in de wagen. De rooicapaciteit is dus, zoals reeds vermeld, hoger. Een nadeel is, dat er veel in het land moet
worden gereden. Een trekker met bijv. een aangekoppelde 2-wielige kip- of loswagen
14
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(Foto: Veldkoning, Roermond)

Eenrijige aardappelverzamelrooier „Wisent" (Hagedorn), met verzamelbak

betekent bij een rooier met dwarsafvoertransporteur al meteen 6 wielen extra in het
land. Men moet over voldoende trekkers met bijbehorende trekkerchauffeurs en wagens
beschikken om de rooier tijdens het werk bij te houden. Een geregelde afvoer, waarbij
steeds een lege wagen beschikbaar is, is bij een dergelijke 1-rijige verzamelrooier te
bereiken met 3 man, 3 trekkers en 2 wagens, mits de transportafstand naar de losplaats
niet te groot is.

Rooien in twee bewerkingen
Als nieuwste ontwikkeling dient tenslotte te worden vermeld het rooien in twee bewerkingen. Speciaal voor consumptie-aardappelen biedt deze methode perspectieven,
omdat men de aardappelen droger in de box krijgt en het produkt, vanwege de nadroging op het land, ook schoner is. Volgens deze methode rooit men met een 2-rijige
voorraadrooier de aardappelen in smalle zwaden op het land. Nadat de aardappelen
voldoende zijn gedroogd neemt men deze met een 1- of 2-rijige verzamelrooier op.
Extra voorzieningen aan de rooier zijn echter noodzakelijk, terwijl tevens voldoende
trekkers, wagens en bestuurders nodig zijn om het transport van de uit het langszwad
opgenomen aardappelen vlot te laten geschieden. In het kader van dit overzicht, dat
hier uiteraard niet in te ver gaande details treedt, moet deze methode aangaande het
rooien van consumptie-aardappelen in twee bewerkingen echter worden vermeld.

Kwantitatieve gegevens
Aantal bedrijven met consumptie-, fabrieks- en vroege aardappelen, inclusief pootaardappelen,
naar areaalgrootte,mei1965
Aantal bedrijven met aardappelen met een areaalgrootte van
< 2 ha

2 < 3 ha

110550

4412

3 < 4 h a 4 < 5 ha
2870

5 < 7 ha

7 < 10ha

10ha en
meer

Totaal
aantal
bedrijven

2858

2273

1675

126782

2144

Totale
oppervlakte
in ha
124744

Bron: C.B.S.

Oppervlakte beteeld met consumptie-l) en fabrieksaardappelen x 1000ha (gemeten maat)
Gewas
Consumptieaardappelen*)
Fabrieksaardappelen

1955 1956 1957 1958 1959 1960 19öl 1962 1963 1964 1965 1966

115,1 113,3 107,9 101,8 107,3 106,9 8fc

,6 87,5 91,3 81,1 80,6 87,0

37,6 33,6 36,9 37,8 37,7 41,4 4Î

,0 42,1 42,6 43,5 44,2 43,7

Bron: C.B.S.
') Inclusief vroege aardappelen.

Aantal aardappelrooiers (voorraad-en verzamelrooiers) in Nederland
Verzamelrcoiers

Totaal aantal
voorraad- en
verzamelrooiers

Voorraadrooiers
1965

Gebied
totaal

wagens

met
verz.bak

1950 1960 1965

702 895 1 88
162 324 ;
714 1059 1 J24
196 222
36
73 130
89
15
18
15
205 387 2 39
302 661 3 15
343 786 A 85
153 393 1 55
142 200 1 06
618 1001 ( 85

517
9
402
116
7
1
102
323
234
81
20
245

190
15
533
70
34
2
46
23
67
157
74
71

150 907 1022
29 459 557
176 1415 1414
292 746 468
447 808 546
10
67
76
148 893 940
230 1118 1221
92 810 1180
404 981 966
141 814 484
25 740 1032

1950 1960 1965 1950 1960
Groningen
Friesland
Drente
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
IJsselmeerpolders
Nederland

35
15
41
190
409
9
119
215
62
364
116
24

205
297
761
550
735
52
688
816
467
828
672
122

127
233
355
246
416
58
553
560
394
573
284
31

135
14
135
102
38
1
29
15
30
40
25
1

1599 6193 3830 565 3625 6076 2"37 2057 1282 2164 9818 9906

Bron: C.B.S.
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Aantal aardappelvoorraad- en verzamelrooiers in Nederland, naar rechtsvorm van exploitatie
Aardappelrooiers in eigendom van
Gebied

land - en tuinbouwbedrijven
voorraadrooiers
S 1960

Groningen
Friesland
Drente
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
IJsselmeerpolders
Nederland

combinaties

verzamelrooiers

1965

1960

1965

voorraadrooiers
1960

1965

verzamelrooiers
1960 ' 1965

146
204
448
256
328
34
560
684
377
506
499
91

96
145
238
93
199
38
408
472
307
322
222
22

417
120
422
144
40
12
160
229
226
87
104
435

525
243
543
137
68
13
294
484
486
172
136
756

34
21
188
157
236
2
77
57
48
168
132
19

11
13
53
30
44
3
81
36
33
49
31
3

89
17
109
20
14
1
27
28
57
18
17
171

32
106
180
50
23
220

4133

2562

2396

3857

1139

387

568

995

120
32
179
31
22

—

Aardappelrooiers in eigendom van

voorraadrooiers
1960
Groningen
Friesland
Drente
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
IJsselmeerpolders
Nederland
Bron: C.B.S.
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loonbedrijven

coöperaties

Gebied

verzamelrooiers voorraadrooiers

1965

1960

1965

1960

—

—
7
6

1
1
7

—

—

—

—

24
64
117
104
128
15
47
74
42
133
24
12

137

90

47

88

784

1
8
8
33
43
1
4
1
21
17

4
8
7
19
34

12
2
13
5
3

15
7
33
3
6

—

—

—

—

—

4
1

3

5

12
3
4

1965

verzamelrooiers
1960 I 1965

16
67
57
104
139
17
60
51
54
195
25
6

184
23
170
27
16
2
15
45
59
47
14
12

235
42
304
51
34
5
56
71
108
168
37
25

791

614

1136

Produktie, im- en export en afzet binnenland van aardapperooiers in Nederland
Omschrijving
Nederlandse produktie '), aantal
Import, aantal
Import, waarde x ƒ1000,—

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

699
1580

575
527
1644

375
424
1485

275
557
2191

325
658
2825

•
548
2302

260
716
3438

•
90
127

1102
50
117

79Ç
40
123

832
52
154

983
60
186

1052

759

780

923

Totaal aantal
Export, aantal
Export, waarde x ƒ1000,—
Berekende beschikbare afzet in
Nederland, aantal

•
142
532

976
113
594
863

0 Schatting L.E.I.
• = onbekend.
Bron: C.B.S. en L.E.I.
OPMERKINGEN BIJ D E TABELLEN
Opvoerring
Ter onderscheiding van de verschillende hoofdconstructies is bij de verzamelrooiers in
eerste instantie een onderscheid gemaakt tussen verzamelrooiers mèt en verzamelrooiers
zonder opvoerring. De opvoerring bevindt zich, indien aanwezig, achter de zeefinrichting en brengt de aardappelen loodrecht naar i roven op een weer naar voren
lopende leesinrichting. Door deze opvoerring is een compacte bouw van de machine
mogelijk. Deze typen verzamelrooiers zijn dan ook altijd uitgevoerd met een leesinrichting. Tevens kunnen dergelijke machines als rsgel worden uitgerust met een
stenen/kluitenscheidingsinrichting. Ze zijn leverbaar met een verzamelbak of met een
opzakinrichting plus zakkenplatform of met een wageitransporteur.
De verzamelrooiers zonder opvoerring zijn eenvoudiger van bouw. Deze hebben
regel geen of slechts een geringe mogelijkheid voor het uitlezen. Voorts hebben deze
typen geen stenen/kluitenscheidingsinrichting en kunneï alleen met een wagentransporteur, soms nog met een opzakinrichting, worden uitgerust.
Bandenmaat
Op aanvraag kunnen de meeste machines ook met een
andere dan in de tabellen genoemde bandenmaat worden uitgerust. Wat de bander maat
betreft is het van belang,
dat deze behalve aan het gewicht van de machine tevens
aan de grondsoort is aangepast.
Verstelmogelijkheid hoofdaandrijving
Aanwezigheid van enkele gemakkelijk instelbare vei rsnellingen (vertragingen) op de
machine is gewenst. Deze versnellingen in de hoofdalandrij
ving hebben ten doel de
snelheid van het ketting(band)rooster en dus de zeefcapaciteit
aan de rooiomstandigheden aan te passen.
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Schaarvorm
De meeste machines waren uitgerust met een 2-delige gootvormige schaar. De meerdelige beitelvormige schaar komt echter meer en meer in gebruik. Deze laatste heeft nl.
minder last van „stropen" en een mindere grondopname. Bovendien wordt bij dit type
schaar, vooral op de lichtere gronden, de aardappelrug beter opgenomen. Lange zijplaten met torpedo's naast de schaar bieden overigens ook een goede oplossing tegen
het stropen. Onder bepaalde rooiomstandigheden, afhankelijk van onder andere grondsoort en vochtigheid, wordt soms een beter effect met de 2-delige gootvormige schaar
verkregen. Op diverse machines zijn dan ook beide typen leverbaar.

Eenrijige aardappelverzamelrooier „Romas", met verzamelbak

(Foto: Massée, Zwolle)

Schaarbreedte
Bij een te kleine breedte van de schaar wordt de rug niet volledig opgenomen en treedt
aan de zijkanten knolverlies op. Bij een rijenafstand van 75 cm is een schaarbreedte van
minimaal 45 cm noodzakelijk.

Dieptegeleiding
De dieptegeleiding geschiedt bij veel machines met behulp van een diepterol (diabolorol)
vóór en boven de schaar. De rooidiepte is hierbij onafhankelijk van de bewegingen van
de trekker en de machine. Ook heeft deze rol een brekend effect op een eventueel
gevormde korst en kan vooral onder droge omstandigheden de opname van de rug
20

door de schaar bevorderen. Daarentegen heeft derol
3ij het rooien op natte Heigrond
de neiging om „vol" te lopen. Bij een diepteregeling dsor middel van een wiel vóór de
schaar wordt de rooidiepte ook niet beïnvloed door de :rekkerbewegingen. Ditiswel het
geval bij de diepteregeling met behulp van een aanslaj; en tevens in nog sterkere mate
wanneer de diepte hydraulisch op een vast punt wordt ingesteld. Deze laatstgenoemde
mogelijkheid biedt echter het voordeel dat men tijdens
het rooien de diepte gemakkelijk
kan verstellen.
Zeefinrichting
Op de meeste machines wordt het kettingrooster toegepast. Behalve van de afstand tussen de staven en de snelheid van het kettingrooster is de zeefcapaciteit ook afhankelijk
van de oploophoek en de lengte en de breedte van het kettingrooster. Naarmate deze
genoemde grootheden toenemen, wordt de zeefcapaci:eit groter. Ook heeft het type
rooster invloed op de zeefcapaciteit, nl. hoe beweegljker dit is hoe hoger de zeefcapaciteit. Bijvoorbeeld een kettingrooster bestaande lit in elkaar gehaakte staven is
veel beweeglijker dan een kettingrooster bestaande uit twee rubbercanvasbanden verbonden door staven.
Ter regeling van de zeefcapaciteit is het kettingroostei nog voorzien van een verstelbare schudinrichting. Bovendien kunnen boven het keltingrooster nog een pennenrek,
een pennenmat, rubberdoeken of klepels worden aangebracht.
Tevens moet nog worden opgemerkt, dat als regel het grootste deel van de knolbeschadiging op het kettingrooster ontstaat. Daarom moe:bij de afstelling hiervan (snelheid, schudbeweging, bekleding) worden getracht tot op iet einde eenbufferende grondlaagte houden.
Bij sommige verzamelrooiers treft men nogeenwerprad meteenzeefrad gecombineerd
met eenzeeftrommel aan.Deze machines hebben eengrote zeefcapaciteit.
Bij die machines waarbij in de tabel kettingrooster(s) i:i vermeld, wordt een type met
rubbercanvasbanden metspijlen bedoeld. Eenuitzonden ig hierop isde „Krakei", waarvan het kettingrooster bestaat uit twee aan twee (of drie aan drie bij de 2-rijige) met
elkaar verbonden staven.
Loofscheiding
Bij het scheidingssysteem metloofkettingen heeft mentwjee typen, nl.de „nauwe" ende
„wijde" loofketting.
Bij de nauwe loofketting is de afstand tussen de staven klein. Het loof wordt dan door
pennen op de staven meegenomen en afgevoerd, de aardappelen rollen naar beneden en
vervolgen hunwegin de machine. Een uitkaminrichting, meestal verende pennen, zorgt
ervoor datgeen aardappelen methetloof worden meegenomen.
Bij de wijde loofketting is de afstand tussen de staven groter. De aardappelen vallen
dan door de mazen heen, terwijl het loof wordt meegenomen. Veelal is op deze loofketting ookeenuitkaminrichting aangebracht.
De nauwe loofketting geeft over het algemeen een beter«!scheiding tussen aardappelen
enerzijds en kort loof en onkruid anderzijds, doch daarentegen is de kans op beschadiging groter.
De verend bevestigde aangedreven loofrollen met geleidistaven geven, indien het loof
niet te zwaar en tevens goed is afgestorven, een goede scheiding.
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Leesinrichting
Als leesinrichting is een leeskettingrooster of leesband te prefereren boven een schudzeef. Een verdeling van de leesband in twee of drie afdelingen door langsschotten, voor
gescheiden afvoer van het uitgesorteerde produkt, verhoogt de leescapaciteit.

Stenen/kluitenscheidingsinrichting
Een volledige scheiding tussen aardappelen enerzijds en stenen/kluiten anderzijds is met
de bestaande systemen niet bereikbaar. Deze scheidingsinrichtingen, meestal berustend
op een verschil in rolweerstand of soortelijk gewicht tussen stenen/kluiten enerzijds en
aardappelen anderzijds, moeten dan ook als een hulpmiddel voor de leespersonen worden beschouwd. Bij de stenenscheiding voldoet het nylonborstelsysteem redelijk goed en
bij de kluitenscheiding het systeem met het schuinstaande verstelbare bandje.
Een nieuwe ontwikkeling is de scheiding met behulp van röntgenstralen, berustend op
een verschil in doorlating van deze stralen tussen aardappelen en kluiten/stenen.

Afvoer aardappelen
In het bijzonder houdt bij een verzamelbak, zoals reeds eerder vermeld, de inhoud
verband met de perceelslengte. Hoe groter deze inhoud, hoe langer het perceel kan

7AV<; .

Eenrijige aardappelverzamelrooier „BAV", met dwarsafvoertransporteur
22

v' oto: I.L.R., Wageningen)

zijn zonder dat tussentijds behoeft te worden gelost. De storthoogte van de bak moet
ook voldoende hoog zijn om gemakkelijk in een wagen e kunnen lossen.
Bij de wagentransporteur is een verstelbare knik op liet eind hiervan belangrijk om
voldoende diep in de wagen te kunnen komen, dit in verband met knolbeschadiging en
tevens om de wagen regelmatig te kunnen vullen.
Zowel bij de verzamelbak als bij de wagentransporteijr is een hydraulische regeling,
bedienbaar vanaf de trekker, aan te bevelen.
Opmerking
Omdat alle aardappelrooimachines vanaf de trekker zijn
de tabellen vermeld.

te bedienen, is dit niet apart in
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AARD A PPEL VOORRA A

DROOIERS
Merk

Omschrijving

BAV VI B

BAV III G R

Agro

1. Aantal rijen

2

1

2

2. Lengte in m

2,20

2,60

4,15

3. Breedte in m

1,68

1,40

1,80

4. Hoogte in m

1,18

1,10

1,10

5. Totaal gewicht in kg

360

325

675

6. Bandenmaat

4.00-6

4.00-6

6.70-15

7. In en uit het werk zetten

d.m.v. hefinrichting d.m.v. hefinrichting hydraulisch d.m.v.
trekker
trekker
extra ventiel van
de trekkerhydrauliek

8. Verstelmogelijkheid hoofdaandrijving

geen

9. Schaarvorm

elfdelige beitel2-delige gootvorschaar met zijplaten mige schaar

geen

geen

2-delige gootvormige schaar

10. Schaarbreedte in cm

130

50

120

11. Dieptegeleiding

topstang van de
hefinrichting

topstang van de
hefinrichting

met aanslag

12. Zeefinrichting

2 naast elkaar liggende kettingroosters +2 achter
elkaar liggende
schudroosters,
kettingrooster:
lengte 77 en breedte 130cm, oploophoek ± 30°,
schudroosters:
lengte 60 en breedte 117 cm

kettingrooster,
lengte 180en
breedte 60 cm
oploophoek 25°

2 naast elkaar
liggende kettingroosters, lengte
180en breedte
60 cm + 1kettingrooster, lengte 140
en breedte 120cm
oploophoek 25°

13. Afvoer aardappelen

achterwaarts

zijwaarts met glij-

achterwaarts met

14. Extra toeleveringen en bijzonderheden

gemonteerd aan
gemonteerd aan
driepuntsbevestidriepuntsbevestiging van de trekker ging van de trekker

15. Naam importeur of Ned. fabrikant Van Driel en
van Dorsten,
Hoofddorp
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Brouwer,
Oudenbosch

Brouwer,
Oudenbosch

Kromag Sb 2

Merk
Rekord I

Kromag DSV 1

Romas III

Teupenia

1

1

1

1

1

3,55

1,60

4,00

3,80

4,15

1,30

1,60

1,35

1,50

1,65

1,20

1,05

1,10

1,00

0,80

425

250

460

400

450

6.40-13

5.90- 13

5.90-13

5.60-13

mechanisch d.m.v. d.m.v. hefinrichting mechanisch d.m.v. mechanisch d.m.v. mechanisch d.m.v.
handhefboom
trekker
aftakas
handhefboom
handhefboom

verwisseling
V-snaarschijven,
4 snelheden

4 verschillende
slaglengten van de
aandrijfarm van de
krukas

geen

verwisseling
V-snaarschijven
6 snelheden

2 koppelingsasaansluitingen
2 snelheden

2-delige gootvormige schaar
met torpedo's

3-delige beitelschaar met 2
schijven

2-delige gootvormige schaar
met torpedo's

2-delij;e gootvormi»eschaar
met torpedo's

2-delige gootvormige schaar
met torpedo's

50

47

55

55

48

met aanslag

topstang van de
hefinrichting

met aanslag

met aanslag

met aanslag

kettingrooster,
lengte 200 en
breedte 53 cm
oploophoek
22°-30°

2 schudroosters,
lengte 145en
breedte 65 cm
oploophoek 21°

kettingrooster
lengte 200 en
breedte 53 cm
oploophoek 25°

kettingrooster
lengte]200 en
breedte 55cm
oploophoek
25°-30'

kettingrooster
lengte 200 en
breedte 60 cm
oploophoek
25°-30°

zijwaarts met
kettingrooster

zijwaarts

zijwaarts met
kettingrooster

zijwaarts met
kettingrooster

zijwaarts met
kettingrooster

gemonteerd aan
driepuntsbevestiging van de trekker
Boeke en Huidekoper, Haarlem

Boeke en Huidekoper, Haarlem

Hesseis, Heiligerlee Massee, Zwolle

Daling, Smilde
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AARD APPEL VERZA

MELROOIERS
Merk

Omschrijving
Amac D 1

Amac C 2

zonder opvoerring
met dwarstransporteur

zonder opvoerring
met dwarstransporteur

6,60
2,25
2,70
1200

5,60
2,90
2,52
1610

7.50-16
hydraulisch d.m.v. extra ventiel
van de trekkerhydrauliek
verwisseling V-snaarschijven
6 snelheden
3-delige beitelschaar met schijven

9.00-16
hydraulisch d.m.v. extra ventiel
van de trekkerhydrauliek
verwisseling V-snaarschijven
6 snelheden
2 stuks 3-delige beitelscharen met
zijplaten of schijven

11. Schaarbreedte in cm
12. Dieptegeleiding
13. Zeefinrichting

45-55
met diepterol
2 kettingroosters,
Ie kettingrooster lengte 260 en
breedte 70 cm, oploophoek 25°;
2e kettingrooster lengte 110 en
breedte 80 cm

2 x (50-55)
met diepterol
kettingrooster,
lengte 300 en breedte 130 cm
oploophoek 25°

14. Wijze van loofscheiding

2 aangedreven verend bevestigde
loofrollen met geleidestaven;
breedte 70 en diameter 9 cm
achter Ie kettingrooster en
breedte 80 en diameter 5,4 cm
achter 2e kettingrooster

2 aangedreven verend bevestigde
loofrollen met geleidestaven;
breedte 130 en diameter 9 cm
achter kettingrooster en breedte
70 en diameter 5,4 cm achter
leeskettingrooster
leeskettingrooster type rubber
canvasband met spijlen, lengte
150 cm en breedte 70 cm

wagentransporteur met knik,
hoogteverstelling hydraulisch
vanaf trekker bedienbaar

wagentransporteur met knik,
hoogteverstelling hydraulisch
vanaf trekker bedienbaar

zowel boven eerste als tweede
kettingrooster een in hoogte
verstelbaar opklapbaar pennenrek
loofklapper

drukrollenstel
schijvenstel
pennenrek
tweede schudder
loofafneemband
uienopraapinrichting
loofklapper
Cebeco, Steenwijk

1. Aantal rijen
2. Opvoerring
3.
4.
5.
6.

Lengte in m
Breedte in m
Hoogte in m
Totaal gewicht in kg

7. Bandenmaat
8. In en uit het werk zetten
9. Verstelmogelijkheid hoofdaandrijving
10. Schaarvorm

15. Leesinrichting
16. Stenen/kluitenscheidingsinrichting
17. Afvoer aardappelen

Extra toeleveringen en
bijzonderheden

19. Naam importeur of Nederlandse fabrikant
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Cebeco, Steenwijk

Merk
BAV V m RR

BAV XXI

BAV XVII

zonder opvoerring
met dwarstransporteur

zonder opvoerring
met dwarstransporteur

7,45
3,90
2,65
2300

7,45
3,90
2,65
2100

9.00-16
hydraulisch d.m.v. extra ventiel
van de trekkerhydrauliek
verwisseling V-snaarschijven
6 snelheden
2 stuks 2-delige beitelscharen mei
schijven of zijplaten met
torpedo's
2x55
met diepterol
vóór 2 kettingroosters,
lengte 335 en breedte 70cm;
achter 1 kettingrooster,
lengte 200 en breedte 140cm

9.00-16
hydraulisch d.m.v. extra ventiel
van de trekkerhydrauliek
verwisseling V-snaarschijven
6 snelheden
2 stuks 2-delige beitelscharen
met schijven of zijplaten met
torpedo's
2x55
met diepterol
vóór 2 kettingroosters,
lengte 335 en breedte 70 cm;
achter 1 kettingrooster
lengte 200 en breedte 140cm

„wijde" loofketting achter
voorste kettingrooster en
1 verend bevestigde aangedreven
loofrol met een breedte van 120
en een diameter van 8,9 cm

2 aangedreven verend bevestigde
loofrollen met geleidestaven;
breedte 120en diameter 8,9 cm

opzakinrichting zonder
laadplatform
wagentransporteur met knik,
in hoogte verstelbaar met
handlier
afvoergoot om op voorraad te
rooien

wagentransporteur met knik,
hoogteveTStelling hydraulisch
vanaf trekker bedienbaar

wagentransporteur met knik,
hoogteverstelling hydraulisch
vanaf trekker bedienbaar

Brouwer, Oudenbosch

Brouwer, Oudenbosch

1
zonder opvoerring
a. met opzakinrichting
b. met dwarstransporteur
4,70
1,60
1,40(2,80 met dwarstransporteur)
a. met opzakinrichting 825
b. met dwarstransporteur 1075
8.00-14
mechanisch d.m.v. handhefboom

2-delige gootvormige schaar
55
met aanslag
kettingrooster,
lengte 180en breedte 60 cm

aangedreven verend bevestigde
loofrol met geleidestaven;
breedte 60 en diameter 7,5 cm,
achter kettingrooster
leeskettingrooster type rubber
canvasbanden met spijlen,
lengte 225 en breedte 75 cm

onafhankelijke diepteregeling

Brouwer, Oudenbosch
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AARDA PPEL VERZA

MELROOIERS
Merk

Omschrijving
Bergmann K 60
1. Aantal rijen
2. Opvoerring

3.
4.
5.
6.

Lengte in m
Breedte in m
Hoogte in m
Totaal gewicht in kg

7. Bandenmaat
8. In en uit het werk zetten
9 Verstelmogelijkheid hoofdaandrijving
10. Schaarvorm
11. Schaarbreedte in cm
12. Dieptegeleiding
13. Zeefinrichting

1
met opvoerring
a. met verzamelbak op machine
b. met dwarstransporteur
c. met opzakinrichting
6,70
2,90
2,70
a. met verzamelbak 2150
11.75-19
hydraulisch d.m.v. aftakas
(pompje op de machine)
3 koppelingsasaansluitingen
3 snelheden
2-delige gootvormige schaar met
zijplaten + torpedo's of
3-delige beitelschaar met schijven
57
met diepterol
kettingrooster,
lengte 200 en breedte 62 cm
oploophoek 15°

Climax Standaard

zonder opvoerring
met achterlangsafvoertransporteur
7,50
2,60
2,70
2200
16.00-18
hydraulisch d.m.v. extra ventiel
van de trekkerhydrauliek
vlak mes
60
met diepterol
werprad, zeefrad en zeeftrommel
met verende staven;
zeeftrommel: lengte 160 en
diameter 180 cm
pennen in de zeeftrommel
gecombineerd met nauwe loofketting met pennen,
loofketting: lengte 150 en breedte
90 cm

14. Wijze van loofscheiding

nauwe loofketting met pennen
lengte 190 en breedte 75 cm

15. Leesinrichting

leeskettingrooster met gescheiden
afvoer
4 assen met rubberschijven en
verstelbaar schuinstaand bandje
met rubber pennen
a. verzamelbak, inhoud 1500 kg
hydraulisch kipbaar
storthoogte 2,25 m
b. wagentransporteur met knik,
hoogteverstelling hydraulisch
vanaf trekker bedienbaar
c. opzakinrichting met laadplatform, opp. 4,7 m 2

wagentransporteur, met opklapbare glijgoot, mechanisch verstelbaar vanaf trekker

Blaauw, Stadskanaal

Zijlstra en Bolhuis, Veendam

16. Stenen/kluitenscheidingsinrichting
17. Afvoer aardappelen

18. Extra toeleveringen en
bijzonderheden
19. Naam importeur of Nederlandse fabrikant
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Merk
Climax SB 1

Dalco

Dewulf

1
zonder opvoerring,
met transporteur
met verzamelbak op machine

1
met opvoerring
a. met verzamelbak op machine
b. met dwarstransporteur
c. met opzakinrichting
6,00
2,00
2,75
a. met verzamelbak 1500
b. met dwarstransporteur 1450
c. met opzakinrichting 1325

1
met opvoerring
a. met verzamelbak op machine
b. met dwarstransporteur
c. met opzakinrichting
7,00
2,20
2,80
a. met verzamelbak 2110
b. met dwarstransporteur 2050

6,50
2,60
3,30
2900
16.00-18
hydraulisch d.m.v. extra ventiel
van de trekkerhydrauliek
vlak mes
60
met diepterol
werprad, zeefrad en zeeftrommel
met verende staven;
zeeftrommel: lengte 170en
diameter 180cm
pennen in de zeeftrommel
gecombineerd met nauwe loofketting met pennen,
loofketting: lengte 175en breedte
90 cm

hydraulisch d.m.v. extra ventiel
van de trekkerhydrauliek
3 koppelingsasaansluitingen
3 snelheden
2-deligegootvormige schaar met
zijplaten +torpedo's of 3-delige
beitelschaar met schijven
45
met diepterol
kettingrooster,
lengte 260 en breedte 60cm
nauwe loofketting met pennen
lengte 200 en breedte 120cm

leeskettingrooster met gescheiden
afvoer

9.00-16
hydraulisch d.m.v. extra ventiel
van de trekkerhydrauliek
3-versnellingsbak +2 koppelingsasaansluitingen, 6 snelheden
2-deligegootvormige schaar met
zijplaten + torpedo's
55
met diepterol
kettingrooster,
lengte 240en breedte 60 cm
oploophoek 25°
nauwe loofketting met pennen +
teruglopend kort schuinstaand
kettingrooster voor fijn loof en
onkruid;
loofketting: lengte 200 en
breedte 75 cm
leesband met gescheiden afvoer
4 assen met rubberschijven

verzamelbak, inhoud 2000kg
met rolbodem
storthoogte 2,20m

a. verzamelbak, inhoud 1750 kg
hydraulisch kipbaar
storthoogte 1,50 m
b. wagentransporteur met knik,
hoogteverstelling mechanisch
bedienbaar
c. opzakinrichting met
laadplatform, opp. 5 m2

Zijlstra en Bolhuis, Veendam

Daling, Smilde

verzamelbak, inhoud 1100 kg
hydraulisch kipbaar
storthoogte 2,30m
wagentransporteur zonder
knik, in hoogte verstelbaar
opzakinrichting met laadplatform, lengte 300 en breedte
200cm
Dewulf, Roeselare (België)
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AARDAPPELVERZAMELROOIERS
Merk
Omschrijving
Eicher
1. Aantal rijen
2. Opvoerring

3.
4.
5.
6.

Lengte in m
Breedte in m
Hoogte in m
Totaal gewicht in kg

7. Bandenmaat
8. In en uit het werk zetten
9. Verstelmogelijkheid hoofdaandrijving
10. Schaarvorm

Grimme Europa

1

1

met opvoerring
met verzamelbak op werktuigtrekker

met opvoerring
a. met verzamelbak op machine
(VBU)
b. met dwarstransporteur (VPQ)
c. met opzakinrichting (VP)
6,00
a. 2,30; b. 2,35; c. 2,10
2,80
a. met verzamelbak 2100
b. met dwarstransporteur 1940
c. met opzakinrichting 1850
9.00-16
hydraulisch d.m.v. aftakas
(pompje op de machine)
2 koppelingsasaansluitingen
2 snelheden
2-delige gootvormige schaar met
zijplaten en torpedo's of 3-delige
beitelschaar met schijven of
zijplaten
50
met diepterol
kettingrooster,
lengte 275 en breedte 56 cm
oploophoek 20°

6,43
2,99
2,84
1770
met werktuigtrekker 4.000
vóór 7.50-16 en achter 11-36
mechanisch d.m.v. aftakas

3-delige beitelschaar met schijven

11. Schaarbreedte in cm
12. Dieptegeleiding
13. Zeefinrichting

50
met diepterol of wiel
werprad + kettingrooster,
lengte 200en breedte 62 cm
oploophoek 15°

14. Wijze van loofscheiding

nauwe loofketting met pennen
+ loofrol

nauwe loofketting met pennen en
aangedreven verende loofrol;
loofketting: lengte 185 en
breedte 89cm
loofrol: breedte 56 en
diameter 5 cm
achter leeskettingrooster

15. Leesinrichting

leesband met gescheiden afvoer

16. Stenen/kluitenscheidingsinrichting

schuinstaand bandje

17. Afvoer aardappelen

verzamelbak, inhoud 1000kg
naar voren hydraulisch kipbaar
storthoogte 2,00m

18. Extra toeleveringen en
bijzonderheden

gebouwd op een „Eicher"
werktuigtrekker

19. Naam importeur of Nederlandse fabrikant

Lindeteves-Jacoberg, Harderwijk

leeskettingrooster met gescheiden
afvoer
schuinstaand bandje met rubber
pennen of een 2e loofrol (typeaanduiding wordt dan resp.
VBU-N, VPQ-N of VP-N)
a. verzamelbak, inhoud 1400kg
hydraulisch kipbaar
storthoogte 2,20 m
b. wagentransporteur met knik,
hoogteverstelling hydraulisch
vanaf trekker bedienbaar
c. opzakinrichting met
laadplatform, opp. 4,6 m2
sorteerinrichting bestaande uit
assen met rubberschijven;
verder zijn er nog de types STP
(met opzakinrichting) en STBU
(met verzamelbak) met een
speciale stenensortering, bestaande uit een vlaklopend bandje met
rubber pennen +nylon borstel
Zonna, Beilen

Sc

Merk
Grimme Europa V 2 R

Hassia Holland

met opvœrring
met dwarstransporteur

met opvoerring
a. met verzamelbak op machine
(KRB)
b. met dwarstransporteur
c. met opzakinrichting (KRS)
5,18
2,20
2,55
a. met verzamelbak 1500
b. met dwarstransporteur 1300
c. met opzakinrichting 1350
8.00-12
hydraulisch d.m.v. aftakas
(pompje op de machine)
2 koppelingsasaansluitingen
2 snelheden
4-delige beitelschaar met schijven

Hassia

1

6,00
2,50
2,95
2700
11.00-16
hydraulisch d.m.v. aftakas
(pompje op de machine)
2 koppelingsasaansluitingen
2 snelheden
2 stuks 3-delige beitelscharen
met schijven
2x50
met diepterollen
2 afzonderlijk van elkaar op en
neer bewegende kettingroosters,
lengte 275 en breedte 56 cm
oploophoek 20°
nauwe loofketting met pennen en
2 aangedreven verende loofrollen;
loofketting: lengte 195 en
breedte 115cm,
loofrol: breedte 90 en
diameter 5 cm,
achter leeskettingrooster

55
met diepterol
kettingrooster,
lengte 240 en breedte 75 cm
wijde loofketting met pennen

leeskettingrooster met gescheiden Ieesband met gescheiden afvoer
afvoer
schuinstaand bandje met rubber —
pennen
wagentransporteur met knik,
hoogteverstelling hydraulisch
vanaf trekker bedienbaar

sorteerinrichting bestaande uit
assen met rubberschijven

Zonna, Beilen

met opvoerring
met dwarstransporteur

6,10
2,80
2,70

hydraulisch d.m.v. aftakas
(pompje op de machine)
2 koppelingsasaansluitingen
2 snelheden
4-delige beitelschaar met schijven
en torpedo's
2x60
met diepterol
2 afzonderlijk van elkaar op en
neer bewegende kettingroosters,
lengte 250 en breedte 60 cm
oploophoek 30°
nauwe loofketting met pennen en
3 aangedreven verend bevestigde
loofrollen;
loofketting: lengte 130en
breedte 60 cm
loofrollen: breedte 70 en
diameter 5 cm
2 rollen voor de Ieesband en
1 rol op dwarsafvoerband
Ieesband met gescheiden afvoer
assen met rubberschijven

a. verzamelbak, inhoud 950 kg
hydraulisch kipbaar
storthoogte 1,70 m
b. wagentransporteur met knik,
hoogteverstelling hydraulisch
vanaf trekker bedienbaar
c. opzakinrichting met laadplatform, afm. 1,40 x 2,15m
nylon borstels om stenen en
kluiten van aardappelen te
scheiden

wagentransporteur met knik,
hoogteverstelling hydraulisch
vanaf trekker bedienbaar

Van Driel en van Dorsten,
Hoofddorp

an Driel en van Dorsten,
Hoofddorp

3/

AARD APPELVERZA

MELROOIERS
Merk

Omschrijving
Krakei 1-WR

Krakei 2-WR

zonder opvoerring
met dwarstransporteur

zonder opvoerring
met dwarstransporteur

6,50
2,20
2,80
1560

7,00
2,20
2,80
2250

9.00-16
hydraulisch d.m.v. handhefboom
of d.m.v. extra ventiel van de
trekkerhydrauliek
2 koppelingsasaansluitingen en
3-versnellingsbak
6 snelheden
2-delige beitelschaar met
zijplaten en torpedo's

9.00-16
hydraulisch d.m.v. handhefboom
of d.m.v. extra ventiel van de
trekkerhydrauliek
2 koppelingsasaansluitingen en
3-versnellingsbak
6 snelheden
2 stuks 2-delige beitelscharen met
schijven

43
met diepterol of vaste hydraulisch verstelbare stand
2 kettingroosters,
Ie kettingrooster: lengte 265 en
breedte 57 cm
2e kettingrooster: lengte 57 en
breedte 57 cm
oploophoek 20°
2 aangedreven verend bevestigde
loofrollen met geleidestaven;
breedte 57 en diameter 9 en 5 cm;
na kettingrooster
opvoerkettingrooster met meenemers

2 x (42 - 50)
met diepterol of vaste hydraulisch verstelbare stand
2 kettingroosters,
Ie kettingrooster: lengte 275 en
breedte 115 cm
2e kettingrooster: lengte 57 en
breedte 115 cm
oploophoek 20°
2 aangedreven verend bevestigde
loofrollen met geleidestaven;
breedte 107 en diameter 9 en
5 cm;
na kettingroosters
opvoerkettingrooster met meenemers

17. Afvoer aardappelen

wagentransporteur met knik,
hoogteverstelling hydraulisch
vanaf trekker bedienbaar

wagentransporteur met knik,
hoogteverstelling hydraulisch
vanaf trekker bedienbaar

18. Extra toeleveringen en
bijzonderheden

rubbermat met pennen
loofklapper

rubbermat met pennen

19. N a a m importeur of Nederlandse fabrikant

Groenewegen, Rozenburg

Groenewegen, Rozenburg

1. Aantal rijen
2. Opvoerring

3.
4.
5.
6.

Lengte in m
Breedte in m
Hoogte in m
Totaal gewicht in kg

7. Bandenmaat
8. In en uit het werk zetten
9. Verstelmogelijkheid hoofdaandrijving
10. Schaarvorm
11. Schaarbreedte in cm
12. Dieptegeleiding
13. Zeefinrichting

14. Wijze van loofscheiding

15. Leesinrichting
16. Stenen/kluitenscheidingsinrichting

3t

Merk
Kromag KSR

Romas

1
met opvoerring
a. met verzamelbak op machine
(KSR 22B)
b. met dwarstransporteur
(KSR 22 C)
c. met opzakinrichting
(KSR 22 A)
6,70
2,00
2,90
a. met verzamelbak 1600
b. met dwarstransporteur 1650
c. met opzakinrichting 1400
9.00-16
hydraulisch d.m.v. aftakas
(pompje op de machine)

1
met opvoerring
a. met verzamelbak op machine
(VMB)
b. met dwarstransporteur
(VMW)
c. met opzakinrichting (VMO)

3 koppelingsasaansluitingen
3 snelheden

2-versnellingsbak
2 snelheden

2-delige gootvormige schaar met
zijplaten en torpedo's of 3-delige
beitelschaar met schijven
62
met diepterol

3-delige beitelschaar met schijven

2 stuks 3-delige beitelscharen met
schijven

45
met diepterol

2x45
met diepterollen

kettingrooster,
lengte 280 en breedte 62 cm
oploophoek 20°

kettingrooster,
lengte 270 en breedte 60 cm
oploophoek 20°

2 afzonderlijk van elkaar op en
neer bewegende kettingroosters

nauwe loofketting met pennen,
lengte 190en breedte 80 cm en
aangedreven loofrol

wijde loofketting met pennen
lengte 250 en breedte 60 cm

3aangedreven loofrollen

leeskettingrooster met of zonder
gescheiden afvoer
schuinstaand bandje met
rubberpennen

leeskettingrooster

]eeskettingrooster

schuinstaand verstelbaar rooster
en eventueel borstel +vlaklopend bandje
a. verzamelbak, inhoud 1300 kg
hydraulisch kipbaar
storthoogte 2,5 m
b. wagentransporteur zonder
knik, hoogteverstelling
hydraulisch vanaf trekker bedienbaar
c. opzakinrichting met laadplatform, afm. 2,30 x 1,80 m

'X assen met rubberschijven

verzamelbak, inhoud 1100kg
hydraulisch kipbaar
storthoogte 1,75 m
b. wagentransporteur met knik,
hoogteverstelling hydraulisch
vanaf trekker bedienbaar
opzakinrichting met laadplatform, oppervlakte 3m2

5,50
2,15
2,60
a. met verzamelbak 1850
b. met dwarstransporteur 1600
c. met opzakinrichting 1550
7.00-20
hydraulisch d.m.v. aftakas
(pompje op de machine)

schijvenvoorsorteerinrichting
rooimat, steek 42 mm
grote schudrol (19 cm)
Boeke en Huidekoper, Haarlem

Massée, Zwolle

Romas

zonder opvoerring
met dwarstransporteur

1800

hydraulisch d.m.v. aftakas
(pompje op de machine)

wagentransporteur zonder knik,
hoogteverstelling hydraulisch
vanaf trekker bedienbaar

deze machine heeft 3 Danfoss
hydromotoren voor hydraulische
aandrijving van kettingen en
elevatoren
Massée, Zwolle

JA

AARD APPEL VERZA

MELROOIERS
Merk

Omschrijving
Sterbo

Spy
1. Aantal rijen
2. Opvoerring

3.
4.
5.
6.

Lengte in m
Breedte in m
Hoogte in m
Totaal gewicht in kg

7. Bandenmaat
8. In en uit het werk zetten
9. Verstelmogelijkheid hoofdaandrijving
10. Schaarvorm
11. Schaarbreedte in cm
12. Dieptegeleiding
13. Zeefinrichting

1
met opvoerring
a. met verzamelbak op machine
(C 28 C)
b. met dwarstransporteur
(C 28 B)
c. met opzakinrichting (C 28)
6,75
a. 2,30; b. 3,80; c. 2,30
3,05
a. met verzamelbak 2200
b. met dwarstransporteur 1920
c. met opzakinrichting 1800
9.00-16
hydraulisch d.m.v. extra ventiel
van de trekkerhydrauliek
3 koppelingsasaansluitingen
3 snelheden
2-delige gootvormige schaar met
zijplaten en torpedo's of 3-delige
beitelschaar met schijven
50
met diepterol
kettingrooster,
lengte 260 en breedte 62 cm
oploophoek 20°

14. Wijze van loof scheiding

nauwe loofketting met pennen
lengte 210 en breedte 90 cm

15. Leesinrichting

schudzeef

16. Stenen/kluitenscheidingsinrichting

schuinstaand bandje

17. Afvoer aardappelen

verzamelbak, inhoud 1200 kg
hydraulisch kipbaar

met opvoerring
met verzamelbak op machine

6,15
2,50
3,30
2250
links 15.50-20 en rechts 10.00-20
hydraulisch d.m.v. extra ventiel
van de trekkerhydrauliek
2-delige gootvormige schaar met
schijven
50
met diepterol
kettingrooster of haakketting,
lengte 170 en breedte 50 cm
oploophoek 35°
nauwe dwarsstaande loofketting
met pennen;
lengte 170 en breedte 150 cm
opvoerkettingrooster met meenemers

verzamelbak, inhoud 2000 kg
met rolbodem
storthoogte 1,80 m

wagentransporteur met knik,
hoogteverstelling hydraulisch
vanaf trekker bedienbaar
opzakinrichting met laadplatform
18. Extra toeleveringen en
bijzonderheden
19. N a a m importeur of Nederlandse fabrikant

34

Van Gemeren, Greup

Sterbo, Hoogeveen

Merk
Sterbo

Wisent (Hagedorn)

Wisent (Hagedorn)

2
met opvoerring
met dwarstransporteur

1
met opvoerring
a. met verzamelbak op machine
(RB)
b. met dwarstransporteur (RW)
c. met opzakinrichting (RL)

2
met opvoerring
a. met verzamelbak op machine
(R2B)
b. met dwarstransporteur
(R2W)

6,70
2,75
2,90
1750

6,55
2,20
2,50
a. met verzamelbak 1900
b. met dwarstransporteur 1800
c. met opzakinrichting 1700
7.50-20
hydraulisch d.m.v. aftakas
(pompje op de machine)
3 koppelingsasaansluitingen
3 snelheden
3-delige beitelschaar met schoksgewijs aangedreven schijven

7,10
2,50
2,50
a. met verzamelbak 2600
b. met dwarstransporteur 2400

10.00-20
hydraulisch d.m.v. extra ventiel
van de trekkerhydrauliek

—
2 stuks 2-delige gootvormige
scharen met zijplaten + torpedo's
2x50
met diepterollen
2 afzonderlijk van elkaar op en
neer bewegende kettingroosters,
lengte 170en breedte 50cm
oploophoek 30°
nauwe dwarsstaande loofketting
met pennen;
lengte 170en breedte 150cm
opvoerkettingrooster met meenemers

10.00-15
hydraulisch d.m.v. aftakas
(pompje op de machine)
3 koppelingsasaansluitingen
3 snelheden
2 aangedreven zeefraderen

45
met diepterol
kettingrooster,
lengte 250en breedte 62 cm
oploophoek 20°

—

loofband met rubber pennen

loofband met rubber pennen

wagentransporteur met knik,
in hoogte verstelbaar met handlier

leeskettingrooster met gescheiden
afvoer
3 assen met rubberschijven en
bandje met rubberpennen en
eventueel een nylon borstel
a. verzamelbak, inhoud 1100 kg
hydraulisch kipbaar
storthoogte 1,80 m
b. wagentransporteur met knik,
hoogteverstelling hydraulisch
vanaf trekker bedienbaar
c. opzakinrichting met laadplatform, opp. 3,2 m2

leeskettingrooster met gescheiden
afvoer
schuinstaand bandje met rubber
pennen en eventueel een nylon
borstel
a. verzamelbak, inhoud 1500kg
hydraulisch kipbaar
storthoogte 2,20 m
b. wagentransporteur met knik,
hoogteverstelling hydraulisch
vanaf trekker bedienbaar

Sterbo, Hoogeveen

Veldkonïng, Roermond

Veldkoning, Roermond

—

met wiel
kettingrooster
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HOOFDSTUK 2

AARDAPPELTRANSPORTWERKTUIGEN

Het transport van de verschillende landbouwprodukten vormt vaak nog een probleem.
Wanneer men zich realiseert dat ongeveer 40-60 % van alle werkzaamheden in de
landbouw in de een of andere vorm uit transport bestaat, is het zonder meer duidelijk
welke plaats dit transport op de boerderij inneemt.
Het leeuwedeel hiervan neemt de landbouwwagen voor zijn rekening. Als zodanig is
dus de wagen het meest gebruikte werktuig op de boerderij. Dit is dan ook de reden,
dat in deze Mechanisatiegids de wagens niet geheel en al onbesproken kunnen blijven.
Tegenwoordig gaat, in verband met de stijgende lonen en het personeelsgebrek, de
produktie per man steeds meer spreken. Bij het transport is de produktie per man alleen
op te voeren door het in massa vervoeren van het geoogste produkt. Dit betekent, dat
de wagens overwegend door andere werktuigen worden beladen. De aardappel- en
bietenrooiers leveren het geoogste produkt af, hetzij rechtstreeks, hetzij met tussenschakeling van een voorraadbak op de wagen. De capaciteit van dergelijke machines
ligt vaak hoog, hetgeen tot gevolg heeft, dat de wagen in snel tempo moet kunnen
worden gelost. Dit is alleen mogelijk met loswagens. Men kent verschillende lossystemen,
die uiteindelijk in twee hoofdgroepen uiteen vallen, nl.:
A. het kippen van de lading;
B. het afschuiven van de lading.
Bij het kippen van de lading schuift deze op een zeker moment onder een bepaalde
hoek min of meer als één geheel uit de wagenbak. Bij het afschuiven geschiedt dit
geleidelijk en blijft de laadbak in horizontale stand. Het zijn dus wat de verdere verwerking van de lading betreft twee geheel verschillende systemen. Men moet hiermee
bij de keuze van de wagens terdege rekening houden.

A. H E T KIPPEN VAN DE LADING
Deze groep wordt gevormd door de kipwagens. Kipwagens kunnen eenzijdig (naar
achteren) of driezijdig kipbaar zijn.
Hydraulisch kippen met een hefcilinder verdient de voorkeur boven andere systemen,
omdat de hefcilinder rechtstreeks op het hydraulische systeem van de trekker wordt
aangesloten. Kiest men dit systeem, dan dient men er op te letten, dat de kiphoek
minimaal 60° bedraagt.
De kipwagen is bij uitstek geschikt voor een „vloeibaar" produkt, zoals graan. Voor het
op hopen storten van bieten dient de kipwagen uitgerust te zijn met een automatisch
openend naar boven wegdraaiend achterschot. Op deze wijze kan op hoogte worden
gelost, door de bak in de bietenhoop te drukken.
Voor het verwerken van aardappelen is de kipwagen eigenlijk alleen geschikt onder
gunstige omstandigheden (droge en schone aardappelen) en wanneer rechtstreeks op een
transporteur kan worden gelost. Onder slechte omstandigheden (veel aanklevende grond
36

en loofresten) blijft de vracht tot een bepaalde kritische kiphoek staan en gaat dan als
één massa schuiven. Regeling van de toevoerstroom op een transporteur is dan niet
meer mogelijk. Hiervoor is aparte hulpapparatuur nodig, zoals aardappelstortbakken en
-afkipbanden.
Aardappelstortbakken
d i t men voor het lossen van aardRegeling van de toevoerstroom is de reden geweest
wagens heeft ontworpen. Eerst
appelen speciale stortbakken voor achterover kippend
transporteur, geprobeerd. Hier is
heeft men het met grote storttrechters, geplaatst op de
men echter vrij snel van afgestapt, omdat door de
geringe helling van de zijkanten te
£r van regeling als zodanig geen
veel aardappelen in de storttrechter bleven staan en
te verkrijgen brengt men wel
sprake was. Om toch een regeling van de toevoerstroom
voldoen echter alleen bij een droog
V-vormige knijpstukken in de wagen aan. Deze
gerooid produkt, waarbij een transporteur wordt
aaigewend met een grote afvoercapaciteit. Deze capaciteit moet minimaal 1ton/min L zijn
Het bovenscharnierende achterbord van de wagen wolrdt
gebruikt voor het afdammen
van de stroom. Hiertoe is de uitslag van dit achterscpot
beperkt. De regeling hiervan
geschiedt door middel van een staaldraad, verbonden
met een hefboom. Hierdoor wordt
het mogelijk de toevoerstroom te beperken. Door nu
een lang bedieningstouw aan de
handel van de hefinrichting te bevestigen, kan de
frekkerchauffeur, staande bij de
transporteur, de wagenbak steeds iets verder laten
kipje:n, en kan hij de toevoer min of

Aardappelstortbak „Breston"

(Foto: Breston, Nieuwe Tonge)
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Aardappelstortbak „Haring"

(Foto: Haring, Boskoop)

meer regelen. Een elastiek of een trekveer zorgt er voor, dat de bedieningshandel, na
het vieren van het touw, weer in de neutrale stand terugkomt.
De stortbakken voor de achterkippers bestaan overwegend uit een opvangtrechter, afgedicht met rubberflappen, waarboven het achterste gedeelte van de laadvloer van de
kipwagen wordt gereden. Het hangt van de breedte van het opvoergedeelte af hoe de
trechterwanden zijn afgeschuind. Hoe breder de opvoer is, des te minder aardappelen
er op de schuine kanten blijven liggen.
De eerste typen, die op de markt kwamen, hebben allemaal een opvoer van onder uit
de storttrechter. De opvoer wordt geregeld met een doseerschuif. Bij de eenvoudige
typen is de opvoer tevens de afvoer op de transporteurmond. Dit houdt in, dat de band,
die meestal als zeefketting is uitgevoerd, niet breder is dan 50 cm. Het zeefeffect van
een dergelijke ketting komt alleen tot zijn recht, wanneer de afvoerstroom gering is. De
onder de stortbak neerkomende grond is een groot nadeel, omdat de uitgezeefde grond
later weer moet worden opgeschept. De duurdere typen brengen de aardappelen met de
grond eerst naar boven, waarna deze door middel van een zeefband wordt uitgezeefd.
38

mm:

Aardappelstortbak „DLM

Aardappelstortbak „Jansenen Heuning"

w*îï!h>

(Foto: I.L.R., Wageningen)

(Foto: Jansen en Heuning, Groningen)
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Aardappelstortbak „Amac"

(Foto: Cebeco, Steenwijk)

Deze zeefband opent de mogelijkheid met een rubber retourband de uitgezeefde grond
en het kriel via een afvoerbandje rechtstreeks op een wagen te brengen. De zeefband
kan zijn uitgevoerd met een zgn. „Lockwood" zeefband ( = zeefmat met vierkante
gaten) of met een spijlenketting.
De laatste ontwikkeling op het gebied van aardappelstortbakken is die, waarbij de te
lossen aardappelen worden opgevoerd door kettingen met meenemers. De dosering geschiedt niet van onder uit de trechter of bak, maar wordt geregeld door de snelheid van
de ketting met meenemers. Deze wordt aangedreven met een palmechanisme, zoals dit
bekend is van stalmeststrooiers. De opvoersnelheid is dus tussen relatief ruime grenzen
te regelen, zodat men de afvoer goed in de hand heeft en geen last heeft van losstoten.
De kettingen met meenemers brengen de aardappelen op een dwarsafvoerbandje, dat is
uitgevoerd als spijlenbandje om grond uit te zeven. Onder dit bandje is een grondafvoerbandje te verkrijgen voor het afvoeren van de losse grond en het uitgezeefde
kriel. Bij hoge afvoercapaciteiten geldt wederom het bezwaar, dat de uitzeefcapaciteit
beslist onvoldoende is.
Voor alle bovengenoemde stortbakken geldt, dat men tijdens het lossen is gebonden
aan de afvoercapaciteit van het verdere systeem. Het komt er op neer, dat de kipwagen zo lang voor de stortbak staat, tot praktisch alle aardappelen zijn afgevoerd.
Snelle lostijden zijn alleen te realiseren, wanneer de rest van het systeem hierop is aangepast. Vergroting van de stortbakken, zoals er bijv. nu een aan de markt is gekomen
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van 2,5 ton, geeft wel verbetering, maar men moet wachten tot deze hoeveelheid is
afgevoerd alvorens de kipwagen weer voor het transport beschikbaar komt. Om het
volle profijt van kipwagens te hebben, dient de lading in één keer te worden afgezet.
Teneinde dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat de stortbak minstens dezelfde
inhoud heeft als de kipwagen. Dit ideaal wordt het bost benaderd door de wagenbak
van de 4-tons universele loswagen (Schuitemaker) te nemen, compleet met dwarsafvoer
en verlengopvoerbandje. De kipwagen wordt zo snel riogelijk tot in zijn hoogste kipstand opgedrukt, zodat de lading in zijn geheel naar beneden schuift. De bodemkettingen worden in de hoogste aanzetstand gezet alvorens de wagen gaat lossen, zodat

(Foto: I.L.R., \^ageningen)

Aardappelstortbak „Schuitemaker"

Zodra het dwarsbandje gaat
de lading zo snel mogelijk naar voren wordt getrokken
afvoeren, stelt men de gewenste afvoersnelheid in.
Inmiddels is de kipwagen leeg en
wederom beschikbaar voor het halen van een nieuwe
vracht. Proeven genomen door het
I.L.R. hebben uitgewezen, dat de gehele loscyclus
inclusief bijrijden en plaatsingstijd,
slechts 2 minuten vergt. Hieruit blijkt wel, dat op deze
manier het grootste rendement
uit kipwagens iste halen.
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Aardappelafkipbanden
Voor de opzij-lossende kipwagens zijn de afkipbanden geconstrueerd. Het opvanggedeelte bestaat uit een bak met een transportband als bodem. Het hangt van de inhoud
van deze bak af of onregelmatige losstoten goed kunnen worden opgevangen. Op het
einde van het opvanggedeelte bevindt zich een doseerschuif, die de afvoerstroom op het

Aardappetafkipband „Visser"

(Foto: Visser, Bolsward)

opvoerbandje regelt. De zijkippers hebben het voordeel, dat langsrijdend kan worden
gelost. Hier tegenover staat evenwel, dat ook al heeft de afkipband voldoende inhoud
om de gehele wageninhoud op te kunnen vangen, de wagen desondanks niet in één keer
kan worden gelost. Dit komt, omdat de lading te veel op één kant in de afkipband komt
te liggen.
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(Foto: Breston. Nieuwe Tonge)

Aardappelafkipband „Breston

B. HET AFSCHUIVEN VAN DE LADING
Onder deze groep vallen de loswagens, waarbij de last
stand blijvende laadbak wordt geschoven. Hiervoor is
van momenteel twee systemen in gebruik zijn, nl. het
afschuiven door ronddraaien.

geleidelijk uit de in horizontale
ëen losmechanisme nodig, waar(afschuiven door oprollen en het

1. Afschuiven door oprollenvaneendoek
Het lossen door oprollen van een geplastificeerd doek wordt in Nederland nogal eens
toegepast om bestaande — meest 4-wielige — landbouwwagens zelflossend te maken.
De rol, waar het doek op wordt gewikkeld, wordt door de trekkeraftakas of door een
3
A-1 pk opsteekmotor aangedreven. Het doek moet ca.
en wordt voor het beladen op de vaste laadvloer en oVer het vaste schot gelegd. Desgewenst kan men een dwarsafvoerbandje monteren, iodat er zijdelings kan worden
gelost. Hoewel het systeem geen opgang meer maakt worden de typen met dwarsafvoer en aftakasaandrijving nog steeds in ons land gebruikt.
2. Afschuiven door ronddraaiende kettingen met meene\ners
er nog wagens in gebruik zijn
Het ronddraaiprincipe biedt meer mogelijkheden. Hoewel
ijleze volkomen verdrongen door
met als vloer een 80-100 cm brede transportband, zijn
Dit principe is overgenomen
de loswagens met ronddraaiende kettingen met meenemérs
twinkeling worden beschouwd. Het
van de stalmeststrooiers en kan als een normale om
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geheel kan als een wagen met daarin een kettingtransporteur worden gezien. De twee
eindloze kettingen met daartussen de meenemers worden via een palmechanisme of
klemringen door de trekkeraftakas aangedreven, zodat de lossnelheid tussen relatief
ruime grenzen is te regelen. De loscapaciteit wordt evenwel niet alleen door de omloopsnelheid van de bodemkettingen bepaald. De vorm van de meenemer speelt hierbij een
belangrijke rol. Het beste resultaat geven meenemers van U-ijzer of kokerbalkprofiel,
waarvan de opstaande benen 3-4 cm hoog zijn. De meenemers moeten goed aangesloten
en plat over de wagenvloer schuiven. De kettingen dienen vrij te liggen en voldoende
ruimte te hebben, zodat lichten door aankleven van grond niet mogelijk is. Is aan die
voorwaarde niet voldaan, dan dienen de kettingen opgesloten te zijn, omdat anders de
meenemers onherroepelijk omhoog komen en door de aardappelen gaan malen.
Voor het verder verwerken is een dwarsafvoerbandje, aangebouwd aan de wagen,
noodzakelijk. Dit afvoerbandje kan ook voor bieten worden gebruikt. Dwarsafvoer naar
voren, beperkt de plaatsingstijd voor de transporteurmond tot het minimum.
TRANSPORTEURS
Op transporteurs kan men rechtstreeks met loswagens lossen. De capaciteit van de

Aardappeltransporteur„Hercules"
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(Foto: Bijlsma, Franeker)

transporteur en de eventuele boxenvuller bepaalt bij
deze moderne loswagens de snelheid van lossen. Het transport met loswagens eist dat
or gemiddeld met een capaciteit
van 1 ton/min moet kunnen worden gelost. Dit betekent.
dat de transporteur 1,5-2,0
ton/min moet kunnen verwerken. De meeste trar
voldoen niet aan deze eisen,
omdat zij nog zijn afgestemd op handwerk. Er blijft alleen
de groep over, die minstens
door draagrollen wordt onder50 cm brede transportbanden heeft en waarvan de band
steund. Zolang de stijgingshoek niet boven de 15°
kernt. kunnen deze transporteurs
goed verwerken.
onder gunstige omstandigheden de aardappelstroom vrij
Transporteurs kunnen worden uitgerust met onderaai(igedreven
of met bovenaangedreven banden. In de landbouw komen eigenlijk alleen
rhaar transporteurs voor meteen
onderaangedreven band. Wanneer deze band maar iets
vochtig wordt, gaat deze te gauw
slippen. Dit gebeurt deste meer, wanneer de stijgingsho|ek
groter wordt. Met onderaandrijving wordt het beladen deel opgeduwd en wordt er
Ean het teruggaande deel vande
band getrokken. Het ontspannen opgaande beladen deel
drukt hierdoor extra zwaar op
de steunrollen, terwijl er ook een sterkere neiging tot
iloorhangen tussen de rollen is.
Men gaat dit tegen door de steunrollen dichter bij elkajar
te plaatsen. Dit nu heeft tot
gevolg dat de benodigde energie omde band op te drukken
groter moet zijn. Door het
opduwen heeft de band de neiging zichzelf vande aandrijftrommel
te lichten, zodat de
wrijvingscoëfficiënt tussen band en kooirol afneemt.
Bij bovenaandrijving daarentegen wordt aan het belader
deel getrokken, zodat de band
minder zal doorhangen en men met minder steunrollen
kan volstaan. De druk op de
wordt gedrukt. Tevens houdt
rollen neemt af, terwijl de band sterker op de aandrijfrol
praktisch in evenwicht. De
in onbeladen toestand het neergaande gedeelte het opga;nde
kans op slip is dus geringer dan bij onderaandrijving.
Ee extra kosten voor de as naar
worden dan ook veelal ruimboven en het tandwielkastje met haakse overbrenging
Deze kunnen voor norschoots weer goed gemaakt door de besparing op steunrollen
plaats waar de band wordt bemaal gebruik 1-1,50 m uit elkaar staan. Alleen op de
plaatsen.
laden zal men twee stel steunrollen dichter bij elkaar móeten

Aardappeltransporteur „Haring'

(Foto: Haring, Boskoop)

De ondersteuningsrollen staan vaak onder een hoek
van 20°. Een enkele keer wordt
30° aangetroffen. Bij landbouwtransporteurs worden
rheestal 2-delige, soms 3-delige
rollen toegepast. Een diepe trogvorm beïnvloedt bij
s|teil opvoeren de capaciteit in
gunstigezin.
te gaan worden meenemers
Om terugrollen van de aardappelen op de band tegeh
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Aardtippeltransporteur„Visser"

(Foto: Visser, Bolsward)

toegepast. Deze komen in vele vormen voor. Het V-profiel overheerst evenwel. Meenemers met een hoogte van 1 à 1,7 cm zijn op de band gevulcaniseerd. Deze lage
meenemers helpen wel iets, maar bij een rollend produkt neemt de capaciteit bij een
opvoerhoek van 30° met rond 40 % af.
Gezien het feit, dat de transporteurs hoofdzakelijk voor aardappelopvoer worden gekocht, moet men hiermede rekening houden. Loswagens vragen een capaciteit van de
transporteur van 1,5-2 ton/min. Banden met meenemers mogen niet sneller dan 60
m/min lopen. Deze snelheid geeft bij aardappelen reeds aanleiding tot beschadiging.
De grens ligt met het oog hierop tussen de 40 en 50 m/min. Met zijschotten kan een
grotere laagdikte en dus een hogere capaciteit worden bereikt. Zo heeft bijv. een 50 cm
brede band met een snelheid van 50 m/min en een laagdikte van 7 cm een loscapaciteit
van 1,25 ton/min. Men moet dan om terugrollen van aardappelen bij het omhoogvoeren te voorkomen, 5 cm hoge meenemers toepassen. Deze meenemers worden op de
band geplakt, omdat vulcaniseren te duur wordt. Het is gebleken, dat V-vormige meenemers beter voldoen dan dwars op de band geplaatste. Onder een steilere opvoerhoek
is de bandbenutting beter, terwijl de afwerpsnelheid aanzienlijk geringer is. Bij een
proefband van 50 cm met 3 cm hoge V-vormige meenemers werd onder een opvoerhoek van 30° een capaciteit van 1,7 ton/min gemeten. Met 5 cm hoge meenemers is
deze capaciteit tot ruim 2 ton op te voeren. In beide gevallen bedroeg de bandsnelheid
48 m/min. Deze hoge capaciteit heeft als consequentie dat een aandrijving van een 3 pk
motor is vereist. Met minder kan niet worden volstaan. De hoge meenemers stellen als
voorwaarde, dat de diameter van de kooirollen vrij groot moet zijn. Teneinde het
afdraaien van deze meenemers door tangentiële krachten (buigkrachten) te voorkomen,
dienen de kooirollen een diameter van minimaal 400 mm te hebben.
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In grote ruimten, waar men voldoende kan
manoeuvreren, kan met de transporteur
worden gewerkt zonder dat men een boxenvuller nod|ig heeft.
BOXENVULLERS
Boxenvullers treft men aan in twee typen, ni. met
lossen.

afstrijkers en typen die over de kop

1. Boxenvullers met afstrijkers
Bij dit type worden de aardappelen door verstelbare V-vormige afstrijkers over de
gehele lengte van de transportband geschoven, zodal de cel min of meer gelijkmatig
wordt gevuld. In deze uitvoering is de boxenvuller meestal op een hefplateau gemonteerd, zodat de band hoger of lager kan worden gesteld. Daar de aardappelen slechts
over een betrekkelijk geringe breedte worden verspreid, moet de cel in twee keer worden gevuld. Hierbij moet de boxenvuller zijdelings werden verplaatst. Dit is bij boxenvullers met een hoge capaciteit, die een bandbreedte \nn 80 cm moeten hebben door
een man niet meer te doen. Het geheel wordt dan te :swaar en daardoor onhandelbaar
2. Boxenvullers die overde kop lossen
Om het vullen van de cel in twee keer te vermijden ..
over de kop lost, geconstrueerd. Hierbij verandert de

k - :•::.: - --.

Aardappelboxenvuller „Miedema"

heeft
,— men het zwenkende type, dat
hoogte van de toevoertrechter bij

X

"

(Foto: Miedema, Winsum)
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het hoger en lager stellen slechts weinig. De toevoertransporteur behoeft dan vaak in
het geheel niet of slechts een enkele keer te worden versteld. Een dergelijke boxenvuller
kan om een centrale zuil zwenken, kan met het einde hoger en lager worden gesteld en
heeft een oversteek, die veelal van 3-6 m kan worden versteld. Door al deze stelmogelijkheden bestrijkt dit type een groot veld en behoeft relatief weinig te worden
verplaatst. Er worden voor het veranderen van de oversteek twee constructies toegepast,
nl. één waarbij de gehele transportband wordt verschoven en één waarbij de transportband een in- en uitschuifbaar deel heeft. In het laatste geval loopt de transportband
over keerrollen, waardoor deze band in alle standen gespannen is. Dit kan alleen als
de meenemers elkaar overlappen en niet hoger dan IV2cm zijn.
Toch geeft dit type band door aanklevende grond nogal eens aanleiding tot scheeflopen
e.d. Daarom wordt op het uitschuifbare deel vaak een aparte transportband toegepast.
Er zijn ook fabrikanten, die in dit geval de vaste transporteur van een al of niet schokkende zeefketting voorzien. De door de ketting gevallen grond wordt door de schrapers
van de ketting over de bodemplaat tot onder de invoer meegenomen en kan daar in
een kruiwagen worden opgevangen. Om stortkegels te voorkomen wordt de boxenvuiler vaak automatisch zwenkbaar uitgevoerd.
De huidige typen boxenvullers zijn nog niet aangepast aan de gevraagde capaciteiten.
Praktijkgemiddelden van 400 kg/min liggen te laag en voldoen alleen wanneer in een
4-tons stortbak, zoals beschreven bij kipwagens, wordt gelost. Voor loswagens wordt
de lostijd te lang. Gemiddelden van 3-5 minuten zijn hier aanvaardbaar. De boxenvullers, uitgerust met 50 cm banden, geven betere resultaten te zien. Een robuuste uitvoering met een 60-70 cm band zal de capaciteit gunstig beïnvloeden. Bovendien past
in het huidige mechanisatiebeeld het opslaan van aardappelen in kleine hokjes eigenlijk niet meer. Naar verhouding moet er dan te vaak voor omstellen worden onderbroken. Wanneer de ruimten groter worden gekozen, uiteraard afgestemd op het te
telen areaal van één soort, geeft dit transporttechnisch gezien voordelen. Men beschikt

Aardappelboxenvuüer
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„Visser"

(Foto: Visser, Bolsward)

Aardappelboxenvuller „Haring"

(Foto: Haring, Boskoop)

om de hoek lossen vervalt. De
dan over meer manoeuvreerruimte, terwijl tevens het
afgevoerd, hetgeen de afvoeraardappelstroom wordt dan vloeiend in één richting
capaciteit altijd ten goede komt. Verder kan dan met eën transporteur worden gewerkt
zonder boxenvuller. Met een transporteur van 8 m kunnen onder een hoek van 30
de aardappelen 4 m worden opgezet. Om de oversteek
teur van een zwenkbaar verlengstuk van 1,50-2 m wórden voorzien. Continu zwenk
baar is technisch gemakkelijk te realiseren. Bij deze transporteur zal het — evenals dit
eigenlijk voor alle transporteurs van belang is — aanleveling verdienen de wielen op
draaischotels te monteren. Hierdoor komt het heen en weer gesteek, dat veel oponthoud vergt, te vervallen. Door de wielen haaks op de lijrichting te zetten is een dergelijke transporteur gemakkelijk zijdelings te verplaatsen.
OPMERKINGEN BETREFFENDE ZEEFBANDJES
Bij de stortbakken voor kipwagens is er al op gewezei, dat voor het uitzeven van de
grond de meeste zeefbandjes te klein zijn voor hoge afvoercapaciteiten. Wil men alle
losse grond in voldoende mate uitzeven, dan dient de aardappelstroom één laag dik
over het zeefapparaat te gaan. Hieruit is meteen de gevolgtrekking te maken, dat alle
zeven aan transporteurs of op boxenvullers aangebracht, een te geringe capaciteit hebben. Wanneer er moet worden gezeefd is het beter :en losse zeef-eenheid tussen te
schakelen. Deze kan er bij een schoon gerooid produkl tussenuit worden gehaald.
Bij de tegenwoordig gewenste loscapaciteit moet de zeefketting 1,20-1,40 m breed zijn.
Door nu de zeefketting op een apart hoog onderstel te plaatsen kan de grond op een
wagen worden opgevangen. Wordt er uitgegaan van een
de invoerzijde geen doorlopende as te worden gemoneerd. De kettingwielen zijn aan
weerszijden met een kort asstompje en twee lagerblokten te monteren. Met een doorlopende as krijgt men onherroepelijk dat de loofresten.
die door het retourgedeelte van
de zeefketting worden meegenomen, om de as gaan
wikkelen. Wanneer deze as niet
aanwezig is treedt dit verschijnsel niet op. Er vormt
zich dan als het ware een loof49

wortel, die van tijd tot tijd gemakkelijk is te verwijderen. Op de zeef kan een loofrol
worden gemonteerd met verend opgehangen loofvingers.
Een ander type grondzeef is uitgevoerd met rondlopende zeefketting met drie rubberbanden, waarop spijlen zijn gemonteerd. Hierbij is het niet mogelijk zonder doorlopende as te werken, omdat de middelste rubberband moet worden ondersteund. In de
rondlopende band wordt de grond opgevangen door een rubberband en afgevoerd via
een dwarsbandje. De zeefmat wordt in trilling gebracht door de staven over nylonrolletjes te laten lopen.

(Foto: I.L.R., Wageningen)

Zeefbandje „I.L.R." in samenwerking met BAV,

Oudenbosch

De zeef kan beter niet op zwenkwielen worden gezet. Dit komt de manoeuvreerbaarheid
niet ten goede. Daarom is het beter de wielen op draaischotels te monteren, zodat de
zeef in alle mogelijke richtingen is te verplaatsen en zodoende ook bijv. zijdelings uit
kan rijden. Wanneer er in de schotels gaten worden geboord, zijn deze gemakkelijk in
iedere gewenste stand te borgen, hetgeen voor transport noodzakelijk is.
Zeefbandjes kunnen eventueel worden geleverd door Brouwer in Oudenbosch, Breston
in Nieuwe Tonge, Haring in Boskoop, de Lignie in Herkingen, Miedema in Winsum en
Visser in Bolsward.
BOXENLOSSERS
De gevulde bewaarcellen met de hand leeg scheppen kost veel arbeid. Om dit werk te
verlichten en te versnellen heeft men machines geconstrueerd. Deze machines behoren
tot twee groepen, nl. onderlossers en opneemapparaten.
50

1. Onderlossers
Deze kan men toepassen indien de bewaarcellen zijn
uitgerust met een ondergronds
met een horizontaal of prakluchtkanaal. Een onderlosser is een speciale transporteur
tisch horizontaal deel, dat met dit deel inhet luchtkanaal
kan worden geschoven, '.
afdekplankjes van het kanaal
Naarmate de cel leger wordt neemt men telkens een paar
Zo ledigt men de cel van
weg om de transporteur verder in het kanaal te schuiven.
met een iets oplopende rechte
voren naar achteren. Er zijn typen met een knik en typei
transportband en opvoerelevator.
Onderlossers worden geleverd door Cebeco in Steenwijty, Haring in Boskoop en Visser
in Bolsward.

(Foto: Haring, Boskoop)

Aardappelonderloss^r „Haring

2. Opneemapparaten
De opneemapparaten bestaan uit twee hoofddelen, nl.
<;en verrijdbare opnemer en een
uitschuifbare opvoerband. De vaak ca. 3 m lange
opnemer heeft een wigvormige
schuiver, die onder de aardappelhoop wordt geschoven,
zodat de aardappelen door het
opneembandje worden opgenomen en naar de
afvoerband worden gebracht. De wigvormige schuiver wordt in enkele gevallen trillend ui
tj;evoerd. De opnemer kan langzaam verder rijden en zo steeds verder in de hoop
wopden geschoven. De afvoerband
bestaat, evenals bij boxenvullers, uit twee banden
De2e afvoerband is zwenkbaar aan
de opnemer bevestigd. Het achterste gedeelte van dez:
afvoerband hangt in een bok
bij de transporteur. Het geheel is dus flexibel en kar
door de dicht bij de schuiver
gezeten man worden bestuurd. Men kan een 4 m
bre|de hoop tot een diepte van ca.
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(Foto: Jansen en Heuning, Groningen)

Aardappelopneemapparaat

„Jansen en Heuning"

2,50 m, zonder de bok en de transporteur te verplaatsen, geheel opnemen. In bepaalde
gevallen is één man uit te sparen door voorraadvorming toe te passen. Dit kan door
een loswagen of een bak van een loswagen vóór de transporteur te plaatsen. Deze bak
of wagen kan ca. 4 ton aardappelen bevatten en door een trekker met voorlader worden
geladen.
Opneemapparaten worden geleverd door Breston in Nieuwe Tonge, Bijlsma in Franeker,
Cebeco in Steenwijk, Hessels in St. Jacobi Parochie, Jansen en Heuning in Groningen
en Poiesz in Oosterwolde.
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AARDAPPELSTORTBAKKEN
Merk
Omschrijving

1. Algemene gegevens:
1. totale lengte buitenwerks in cm
2. totale breedte buitenwerks in cm
3. wielen
4. massieve banden, diam. in cm
5. luchtbanden, bandenmaat
2. Opvanggedeelte:
1. totale lengte buitenwerks in cm
2. totale breedte buitenwerks in cm
3. inhoud in kg
4. invoermond: breedte in cm
hoogte in cm
5. afdichting
6. bediening
7. zichtstokken
3. Opvoergedeelte:
1. totale lengte buitenwerks in cm
2. totale breedte buitenwerks in cm
3. ketting +meenemers:
a. ketting
steek in mm
b. meenemers
breedte in cm
hoogte in cm
4. aandrijving:
diam. kettingwielen in cm
motor
palwielaandrijving
aantal regelstanden
5. opvoerhoogte in cm
4. Afvoer/zeefgedeelte:
1. totale lengte buitenwerks in cm
2. totale breedte buitenwerks in cm
3. verstelbaar
4. looprichting
5. zeefketting
spijlenafstand hart op hart (cm)
breedte in cm
6. grondafvoer
retourband
lengte zijafvoertransport, (cm)
breedte zijafvoertransport. (cm)
glad of met profiel
meenemers
hoogte meenemers in cm
materiaal, aantal inlagen
5. Naam fabrikant of Ned. importeur

DLM

Hercules A

Miedema SB

290
236
2 of 4 zwenkwielen

300
260
Azwenkwielen

360
240
2 zwenk- +2 vaste
wielen
20
5.90-13

20

5.60-13
240
236
1000
236
rubber flappen

250
2«)
1500
235
9M05
cmvasflappen van
4)cm

320
240
1750
230
65-80
rubber flappen van
30cm

handel
ja

ja

240
140

310
240

Ewart
57
U-ijzer beschermd
130
2,5
trekkend
10
3 pk krachtstroomreductor
ja
7
110
260
70
ja
dwars op aanvoer
beschermd
3,6
55
ja
met zijafvoer
240
50
glad
rubber, 3 inlagen
De Lignie,
Herkingen

Ewart
60
L-ijzer beschermd
i:io
2,5
trskkend

Schalmen
28
rechthoekige buis
150
3
trekkend

VA pkkrachtstroomreductor
ja
8
115-125

1,5 pk krachtstroom

260
7C
ja
d\rarsop aanvoer
beschermd

10

140
70
60-150
ja
in verlengde van de
aanvoer

3,6

55
ja
met zijafvoer
20D
20
met profiel
recht
4
rubber, 2 inlagen
Bilsma, Franeker

Miedema, Winsum
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AARDAPPELSTORTBAKKEN
Merk

—

Omschrijving

1. Algemene gegevens:
1. totale lengte buitenwerks in cm
2. totale breedte buitenwerks in cm
3. wielen
4. massieve banden, diam. in cm
5. luchtbanden, bandenmaat
2. Opvanggedeelte:
1. totale lengte buitenwerks in cm
2. totale breedte buitenwerks in cm
3. inhoud in kg
4. invoermond: breedte in cm
hoogte in cm
5. afdichting
6. regelschuif
7. bediening
8. afvoeropening: lengte in cm
breedte in cm
hoogte in cm
9. zichtstokken
3. Opvoergedeelte:
1. totale lengte buitenwerks in cm
2. totale breedte buitenwerks in cm
3. band: lengte in cm
breedte in cm
glad of met profiel
meenemers
hoogte meenemers in cm
materiaal, aantal inlagen
4. aandrijving
kooirol of gladde rol
diam. aandrijfrol in cm
diam. keerrol in cm
motor
5. opvoerhoogte in cm
Afvoer/zeefgedeelte:
totale lengte buitenwerks in cm
totale breedte buitenwerks in cm
verstelbaar
looprichting
zeefketting
spijlenafstand hart op hart (cm)
breedte in cm
6. grondafvoer

4.
1.
2.
3.
4.
5.

5. Naam fabrikant of Ned. importeur
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—,

Breston GB

Breston ZZ

245
2 vaste wielen

300
230
2 zwenk- + 2 vaste wielen
18

—
200
230
235
80
rubber flappen van 10 cm
neen

—

225
80
rubber flappen van 10 cm
ja
ketting

ja

60
40
ja

245
met profiel
recht
4
rubber
trekkend
kooirol
30
30
2 pk krachtstroom
125

90
neen
in verlengde van de aanvoei
beschermd
3,6
80
ja
Breston, Nieuwe Tonge

220
60
met profiel
golfprofiel
rubber
trekkend
kooirol
16
12
1,5 pk krachtstroom
125
120
60
ja
in verlengde van de aanvoer
beschermd
neen
Breston, Nieuwe Tonge

Merk
Douw TT

230
2of 4 wielen

Haring

Jansen en Heuning L-B

415

460
2W
3 zwenk-+2vastewielen (massief)
V' 5en 20

2 zwenk- +2 vaste wielen
20

16-4
120
230
700

225
35
rubber flappen
ja
ketting
M)
50
ia

SO
glad
rubber, 3 of 4 inlagen

230

500
230
45
rubber flappen van 15cm
ja
ketting
40
50
40
ja
285
65
575
50
met profiel
chevron-profiel
1,5
rubber, 3inlagen
trekkend
kooirol
20
20
1,5 pk krachtstroomreductor

150
250
250
8)
ribber flappen
ji'

ketting
25
35
17

90

9°
:i85

ao

inet profiel
'/-profiel
1,5
rubber, 3 inlagen
luwend
iooirol
15
15
1 pk krachtstroomreductor
100-170

130
50
neen
in verlengde van de aanvoer
beschermd
3,5
50
neen
Douw, Westmaas

Haring, Boskoop

Jansen en Heuning, Groningen
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AARDAPPELSTORTBAKKEN
Merk
Omschrijving
Amac D G
1. Algemene gegevens:
1. totale lengte buitenwerks in cm
2. totale breedte buitenwerks in cm
3. wielen
4. luchtbanden, bandenmaat
2. Opvanggedeelte:
1. totale lengte buitenwerks in cm
2. totale breedte buitenwerks in cm
3. inhoud in kg
4. invoermond: breedte in cm
hoogte in cm
5. afdichting
6. regelschuif
7. bediening
8. afvoeropening: lengte in cm
breedte in cm
hoogte in cm
9. zichtstokken
3. Opvoergedeelte:
1. totale lengte buitenwerks in cm
2. totale breedte buitenwerks in cm
3. band: lengte in cm
breedte in cm
glad of met profiel
meenemers
hoogte meenemers in cm
materiaal, aantal inlagen
4. aandrijving
kooirol of gladde rol
diam. aandrijfrol in cm
diam. keerrol in cm
motor
5. opvoerhoogte in cm
4. Afvoer/zeefgedeelte:
1. totale lengte buitenwerks in cm
2. totale breedte buitenwerks in cm
3. verstelbaar
4. looprichting
5. draaiende zeefmat: breedte in cm
maaswijdte in cm
6. grondafvoer
retourband
lengte zijafvoertransporteur in cm
breedte zijafvoertransporteur in cm
glad of met profiel
meenemers
hoogte meenemers in cm
materiaal, aantal inlagen
7. aanpassing transporteurmond
8. schenktuit: verstelbaar
breedte in cm
hoogte in cm
5. Naam importeur of Ned. fabrikant
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500
270
2 vaste wielen
6.70-15
115
270
600
250
78
rubber flappen
ja
handel
118
37
18
ja
250
148
255
113
met profiel
recht
4
rubber, 3 inlagen
trekkend
kooirol
25
25
3 pk krachtstroom
evt. aftakasaandrijving
195
210
90
neen
in verlengde v. d. aanvoer
90
3,5
ja
met zijafvoer
316
30
met profiel
recht
4,5
rubber, 2 inlagen
ja
ja
40
89-115
Cebeco, Steenwijk

AARDAPPELSTORTBAKKEN
Merk
Omschrijving
VsserOLM
1. Algemene gegevens:
1. totale lengte buitenwerks in cm
2. totale breedte buitenwerks in cm
3. wielen
4. massieve banden, diam. in cm
2. Opvanggedeelte:
1. totale lengte buitenwerks in cm
2. totale breedte buitenwerks in cm
3. inhoud in kg
4. invoermond: breedte in cm
hoogte in cm
5. afdichting
6. zichtstokken
3. Opvoergedeelte:
1. totale lengte buitenwerks in cm
2. totale breedte buitenwerks in cm
3. band: lengte in cm
breedte in cm
4. zeefketting
spijlenafstand hart op hart in cm
hoogte meenemers in cm
5. aandrijving
kooirol of gladde rol
diam. kettingwielen in cm
motor

3f0
ICO
2 zwenk- + 2 vaste wielen

20

5('
8(
5(>
ri bber flappen van 10 cm
neen
2(0
8(>
3iO
80
beschermd
2,3
5
tr skkend
kooirol
U
\]i pk krachtstroomre ductor

6. opvoerhoogte in cm
4. Afvoer/zeefgedeelte:
1. totale lengte buitenwerks in cm
2. totale breedte buitenwerks in cm
3. verstelbaar
4. looprichting
5. zeefketting
spijlenafstand hart op hart in cm
breedte in cm
6. grondafvoer
retourband
lengte zijafvoertransporteur in cm
breedte zijafvoertransporteur in cm
glad of met profiel
materiaal, aantal inlagen
7. aanpassing transporteurmond
8. schenktuit: verstelbaar
breedte in cm
hoogte in cm
5. N a a m importeur of Ned. fabrikant

2(0
8(
ja
in verlengde v. d. aanvoer
beschermd
2, 5
8(i

Ja
met zijafvoer
KO
4d
glad
n bber, 3 inlagen
ja
neen
5d
5d
Visser, Bolsward
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AARD APPELSTOR TB AKREN
Merk
Omsc

ïrijving

1. Algemene gegevens:
1. totale lengte buitenwerks in cm
2. totale breedte buitenwerks in cm
3. wielen
4. diam. wielen in cm

317
110
2 zwenk- + 2 vaste wielen
15

2. Opvanggedeelte:
1. totale lengte buitenwerks in cm
2. totale breedte buitenwerks in cm
3. inhoud in kg
4. invoermond: breedte in cm
hoogte in cm
5. afdichting
6. regelschuif
7. afvoeropening: lengte in cm
breedte in cm
hoogte in cm

270
85
met rubber flappen
ja
270
26
18

3. Afvoergedeelte:
1. totale lengte buitenwerks in cm
2. totale breedte buitenwerks in cm
3. band: lengte in cm
breedte in cm
glad of met profiel
materiaal, aantal inlagen
4. aandrijving
type rol
diam. aandrijfrol in cm
diam. keerrol in cm
motor
5. ondersteuning
6. looprichting

317
40
317
30
glad
rubber, 3 inlagen
trekkend
kooirol
20
15
1 pk krachtstroom
draagrollen
dwars op aanvoer

4. Opvoergedeelte:
1. totale lengte buitenwerks in cm
2. totale breedte buitenwerks in cm
3. band: lengte in cm
breedte in cm
glad of met profiel
meenemers
hoogte meenemers in cm
materiaal, aantal inlagen
4. aandrijving
type rol
diam. aandrijfrol in cm
diam. keerrol in cm
diam. kettingwielen in cm
motor
5. opvoerhoogte in cm

390
90
385
40
met profiel
V-profiel
1,5
rubber, 3 inlagen
duwend
kooirol
15
15
7,5 en 16
1 pk krachtstroomreductor
100-170

5. N aam importeur of Ned. fabrikant
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Jansen en Heuning K-B

280
110

Jansen en Heuning,
Groningen

AARDAPPELAFKIPBANDEN
Merl:
Omschrijving
Weimar T 237
1. Algemene gegevens:
1. totale lengte buitenwerks in cm
2. totale breedte buitenwerks in cm
3. wielen
4. ijzeren wielen, diam. in cm
2. Frame afkipgedeelte

780
210

2 zw^nk- +2 vaste wielen
30
buizeln

3. Afkipband:
totale lengte buitenwerks in cm
780
totale breedte buitenwerks in cm
210
730
band: lengte in cm
breedte in cm
100
glad of met profiel
glad
trekk:nd
aandrijving
motor
1 pk crachtstroomreductor
draagrollen
ondersteuning
ombouw: schothoogte stortkant in cm 70
schothoogte opvangkant in cm70
schothoogte voorkant in cm 70
stortkant, vast of uitklapbaar vast
bandhoogte in cm
20
opvoerhoogte in cm
70
25
9. opvoerhoek in graden
4. Naam importeur of Ned. fabrikant

Aardappelafkipband „Weimar"

Nagel, Arnhem

(Foto: Louis Nagel, Arnhem)
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AARD APPELA FKIPBAND EN
Merk
Omschrijving
Douw ZT

Breston ZL
1. Algemene gegevens:
1. totale lengte buitenwerks in cm
2. totale breedte buitenwerks in cm
3. wielen
4. massieve banden, diam. in cm
5. luchtbanden, bandenmaat

850
105
2 zwenk-

2. Frame afkipgedeelte
3. Afkipband:
1. totale lengte buitenwerks incm
2. totale breedte buitenwerks incm
3. band: lengte incm
breedte incm
glad of met profiel
materiaal, aantal inlagen
4. aandrijving:
kooirol of gladde rol
diam. aandrijfrol incm
diam. keerrol incm
motor
5. ondersteuning
6. ombouw: schothoogte stortkant
in cm
schothoogte opvangkant
in cm
schothoogte voorkant
in cm
stortkant, vast of uitklapbaar
7. bandhoogte incm
8. storthoogte incm
9. regelschuif
10. maten afvoeropening incm
4. Opvoerband:
1. totale lengte buitenwerks incm
2. totale breedte buitenwerks incm
3. verstelbaar
4. band: lengte incm
breedte incm
glad of met profiel
meenemers
hoogte meenemers incm
materiaal, aantal inlagen
5. aandrijving
type rol
diam. aandrijfrol incm
diam. keerrol incm
diam. kettingwiel incm
6. aparte motor voor opvoerband
7. opvoerhoogte incm
8. opvoerhoek in graden
5. Naam importeur of Ned. fabrikant

60

2 vaste wielen

U-balk

110
4 of 6 zwenkwielen
20-30
16-4 of 18-5.50
buizen

550
105
500
60
glad
rubber
trekkend
kooirol
25
25
2-3 pk krachtstroomreductor
draagrollen

80 of 90
225
50 of60
glad
rubber, 3 inlagen
duwend
kooirol
20
20
krachtstroom
draagrollen

80

12

105

40

80
vast
44

vast

ja
60 x32

neen

235
70
ja
220
60
met profiel
recht
4
rubber
trekkend
kooirol
16
12

—

1 pk krachtstroomreductor
125

Breston, Nieuwe Tonge

110
ja
50-80
50-80
met profiel
V-profiel
1,5
rubber, 3 inlagen
trekkend
kooirol
20
20
16
1-2 pk krachtstroom
150-350
5-30
Douw, Westmaas

Merk
Dijkstra

Jabelmann HS 400/BSE 300

Visser AFKB

570
130

560/510
100/80
4 zwenkwielen

550
100
2 zwenk- +2 vaste wielen
25

400-100
U-balk

60
rubber, 4 inlagen
trekkend
kooirol
18
18
4 pk krachtstroomreductor
draaglatten

buizen

U-balk

500/450
75
500/450
40/30
glad
rubber, 2 inlagen
trekkend
kooirol
18

550
100
60
glad

1,5 pk krachtstroomreductor
draagrollen

trekkend
kooirol
20
20
1,5 pk krachtstroomreductor
draagrollen

60

75

68

80

75

88

18

75
uitklapbaar

vast
50
50
ja
37/27 breed
230/200
60/50
ja
200/50
37/27
met profiel
recht
7
rubber, 2 inlagen
trekkend
kooirol
18

18

Dijkstra, St. Jacobi Parochie

250
>0
a
150
1)0

inet profiel
recht
(i

rubber
trekkend
1ooirol

:o

200
20-70

70
1,5 pk krachtstroomreductor
150
15-45

Kracht, Zandvoort

Visser, Bolsward
61

AARDAPPELTRANSPORTEURS
Merk
Omschrijving

1. Algemene maten:
1. totale lengte in m
2. totale breedte in m
3. transportlengte (bij vervoer) in m
4. opvoerhoogte in m
5. bandsnelheid in m/min
6. stijgingshoek in graden
7. oversteek in m
2. Onderstel'.
1. type frame
2. afneembaar/niet afneembaar
3. ijzeren wielen, diam. in cm.
4. massieve banden, diam. in cm
5. luchtbanden, bandenmaat
6. draaischotels voor zijdelings verrijden: ja/neen
7. hoogteverstelling

-

.

•

Aben PC

Altermij

3,00-12,00
0,50 of 0,60

vanaf 6,00
0,50 of 0,60
vanaf 6,50

0,50-6,00
36-48

16-4

buizen
afneembaar
op verzoek
op verzoek
16-4 of 5.00-15

neen, eventueel op verzoek
lier met worm

neen
lier met worm, handbedienin]

3. Frame:
sectiebouw: ja/neen

naar wens
ja

trailerprofiel
neen

4. Band:
1. lengte in m
2. breedte in m
3. glad/met profiel
4. indien m. profiel zijn meenemers
5. fabrieksaanduiding
6. hoogte meenemers in cm
7. materiaal, aantal inlagen

0,50 of 0,60
met profiel
V-profiel
Vredestein Scooptop
1,5
rubber, 3 inlagen

5. Aandrijving:
1. kooirol/gladde rol
2. diam. aandrijfrol in cm
3. diam. keerrol in cm
4. motor
6. Ondersteuning:
1. diam. draagrollen in cm
2. troglegging: aantal graden
verstelbaar
vlaklegging
7. Ombouw:
1. schotten: lengte in cm
hoogte in cm
afneembaar

buizen
naar wens

30-60
10-35
0,50-3,00

—
—

rubber, 3 inlagen
kooirol

1,5-3 pk krachtstroom
evt. benzine- of dieselmotor

krachtstroomreductor
evt. benzine- of dieselmotor

draagrollen
6

draagrollen
5

naar wens
naar wens

neen
neen

naar wens
ja

8. Stortbak of opvangbak:
1. breedte in cm
2. hoogte in cm
3. afneembare zeef bij te leveren
4. type zeef

80
naar wens
ja
schudzeef

9. Verlengbandje, bij te leveren
10.Naam importeur of Ned. fabrikant

ja
Aben, Driebergen
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vanaf 6,00
0,50 of 0,60
met profiel
V-profiel

ja

neen

Altermij, Dordrecht

Merk
Apollo

ßallegooie

Deucon

1,06-1,64

vanaf 3,00
1,50
vanaf 3,50

6,00 en 7,00
0,50
6,50 en 7,50
2,00-4,00
30 of 60

1,82-6,00

60
10-30

3,00 en 4,00
buizen

16-4 of 5.30- -13
neen
lier met worm, handbediening

buizen
afneembaar
40, op verzoek
40, op verzoek
16-4 of 5.60-15
lier met worm,
trailerprofiel

kokerbalk
niet afneembaar
5.00-16
neen
lier met worm, handbediening

neen
6,00-12,00
0,40; 0,50 of 0,60

0,40; 0,50 of 0,60
met profiel
V-profiel
B en B
1,8

rubber, 3 inlagen
kooirol
krachtstroomreductor
eventueel benzinemotor
draagrollen

kooirol
30
24
krachtstroomreductor
evt. benzine- of dieselmotor
draagrollen
5
30

5,00-7,00
0,50 of 0,60
met profiel
|V-profiel
1,5
rubber, 3 inlagen
trekkend
kooirol

:o

0
pk krachtstroomreductor
eventueel benzinemotor
stel draagrollen en draaglatten

ja

ja
500, 600 of 700
10
80
40
ja
schudzeef
Apollo, Nijkerk

ja
Ballegooie, Dubbeldam

ja

Deucon, Deurne
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AARDAPPELTRANSPORTEURS
Merk
Omschrijving

1. Algemene maten:
1. totale lengte in m
2. totale breedte in m
3. transportlengte (bij vervoer) in m
4. opvoerhoogte in m
5. bandsnelheid in m/min
6. stijgingshoek in graden
7. oversteek in m

Douw A T

Doyer en Hauser BT-DS

5,00-9,00
1,10

naar wens
naar wens
naar wens
naar wens
naar wens
naar wens
naar wens

0,20-4,50
30
5-30
3,75-6,00

2. Onderstel:
1. type frame
2. afneembaar/niet afneembaar
3. ijzeren wielen, diam. in cm.
4. massieve banden, diam. in cm
5. luchtbanden, bandenmaat
6. draaischotels voor zijdelings verrijden: ja/neen
7. hoogteverstelling

ja
lier met worm, handbediening

3. Frame:
sectiebouw: ja/neen

buizen
neen

4. Band:
1. lengte in m
2. breedte in m
3. glad/met profiel
4. indien m. profiel zijn meenemers
5. fabrieksaanduiding
6. hoogte meenemers in cm
7. materiaal, aantal inlagen

0,40-0,80
met profiel
V-profiel
Vredestein Scooptop
1,5
rubber, 3 inlagen

naar wens
naar wens
met profiel
V-profiel
B en B
1,5
rubber, 3 inlagen

5. Aandrijving:
1. kooirol/gladde rol
2. diam. aandrijfrol in cm
3. diam. keerrol in cm
4. motor

duwend
kooirol
20
20
krachtstroomreductor
eventueel benzinemotor

trekkend
kooirol
21,5; 31,5 of 45
21,5 of 31,5
krachtstroomreductor
eventueel benzinemotor

6. Ondersteuning:
1. diam. draagrollen in cm
2. troglegging: aantal graden
verstelbaar
vlaklegging

draagrollen
5

draagrollen
2,6 of 4
20
neen
neen

buizen
afneembaar
30, o p verzoek
30, op verzoek
16-4

naar wens
naar wens

7. Ombouw:
1. schotten: lengte in cm
hoogte in cm
afneembaar
8. Stortbak of opvangbak:
1. breedte in cm
2. hoogte in cm
3. afneembare zeef bij te leveren
4. type zeef

5.60-13
neen
lier met worm, handbediening
U-balk
ja

naar wens
naar wens
naar wens

ja

9. Verlengbandje, bij te leveren

op verzoek

10. N a a m importeur of Ned. fabrikant

Douw, Westmaas

64

naar wens

naar wens
naar wens
neen
ja
Doyer en Häuser, Assen

Merk
>ijkstra TB

Gamo-Lockwood LF 300

HAK

:,90
,40

6,00
0,42 of 0,69
6,50

(,00-10,00

;,90
15
18
1,80

1,00-3,00
72

10-45
2,00-2,60

1,25
,00-11,00
,00-5,00
48
15-45
1,50-3,50
huizen
afneembaar

liet afneembaar

;o
4.00-8

i.00-12

neen
tandheugel, handbediening
buizen
neen

:leen, eventueel op verzoek
ier met worm, handbediening
luizen
leen

i,90
1,40
net profiel
/-profiel

6,00
0,30 of 0,40
met profiel
recht

5,00-10,00
),50
•net profiel
V-profiel
Chevron

ubber, 3 inlagen
rekkend
:ooirol
8
8
VL pk krachtstroom

rubber, 2 inlagen
duwend
gladde rol

Iraaglatten

draagrollen
5,5
135
neen
neen

rubber, 3 inlagen
duwend
kooirol
20,5
20,5
krachtstroomreductor
eventueel benzinemotor
draagrollen
5
20
naar wens
naar wens

600
15

500-900
15

ja

ja

80
70
neen

100
23

1,8

leen
leen
90
1
teen
00
Ï

chudzeef
teen
Jijkstra, St. Jacobi Parochie

17

17
1,5 pk krachtstroom

—

neen
Lockwood, Nw. Amsterdam

ja

kettingzeef
op verzoek
Havelaar, Moerkapelle
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AARDAPPELTRANSPORTEURS
Merk
Omschrijving

1. Algemene maten:
1. totale lengte in m
2. totale breedte in m
3. transportlengte (bij vervoer) in m
4. opvoerhoogte in m
5. bandsnelheid in m/min
6. stijgingshoek in graden
7. oversteek in m
2. Onderstel:
1. type frame
2. afneembaar/niet afneembaar
3. ijzeren wielen, diam. in cm.
4. massieve banden, diam. in cm
5. luchtbanden, bandenmaat
6. draaischotels voor zijdelings verrijden: ja/neen
7. hoogteverstelling
3. Frame:
sectiebouw: ja/neen
4. Band:
1. lengte in m
2. breedte in m
3. glad/met profiel
4. indien m. profiel zijn meenemers
5. fabrieksaanduiding
6. hoogte meenemers in cm
7. materiaal, aantal inlagen
Aandrijving:
1. kooirol/gladde rol
2. diam. aandrijfrol in cm
3. diam. keerrol in cm
4. motor
Ondersteuning:
1. diam. draagrollen in cm
2. troglegging: aantal graden
verstelbaar
vlaklegging

Haring Super

6,00-10,00

4,00-10,00

48

42

buizen
afneembaar

buizen
afneembaar

5.60-13

5.60-13

neen, eventueel op verzoek
lier met worm, handbediening

neen
lier met worm, handbedienin

ja

ja

0,40
glad

0,50
met profiel
recht

5, van hout
rubber, 2 inlagen

4
rubber, 2 inlagen

duwend
kooirol
26
26
2 pk krachtstroomreductor
eventueel aftakasaandrijving

duwend
kooirol
26
26
2 pk krachtstroor

draaglatten

draaglatten

—

—

ja
ja

ja
ja

Ombouw:
1. schotten: lengte in cm
hoogte in cm
afneembaar

ja

10
ja

Stortbak of opvangbak:
1. breedte in cm
2. hoogte in cm
3. afneembare zeef bij te leveren
4. type zeef

60 of 90
30
ja
kettingzeef

50 of 90
30
ja
kettingzeef

ja
Haring, Boskoop

ja
Haring, Boskoop

9. Verlengbandje, bij te leveren
10 N a a m importeur of Ned. fabrikant
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Haring Gecombineerd

Merk
faring Speciaal

Hercules DA-6/DA-7/DA-8

Hoving II

,00-10,00
1,60

6,20/7,20/8,20
1,70
6,20/7,20/8,20
1,50-4,00
46
10-30
2,50-4,00

6,(0-10,00

»uizen
Ifneembaar

buizen
afneembaar

U balk

.60-13

5.20-12

een
iermet worm, handbediening

neen
lier met worm, handbediening
U-balk
ja

,00-10,00
,50
net profiel
^-profiel

6,00/7,00/8,00
0,50
met profiel
V-profiel
B enB
2,5
rubber, 3 inlagen
duwend
kooirol
21
21
2 pk krachtstroomreductor

1,00-5,00
•2

ubber, 2 inlagen
luwend
:ooirol
6
6
pk krachtstroomreductor
raagrollen

draagrollen
5,1
140
ja
neen

1,00-5,00

50-13

500-9,00
040 of 0,50
met profiel
\ -profiel
E en B
1,8
rubber, 3 inlagen
cuwend
i ooirol

:o
:o
1rachtstroomreductor
eventueel benzinemotor
clraaglatten of draagrollen
ja

550/650/750
25
ja

ia

ettingzeef

90
40
ja
ketting- of schudzeef

10
ja
ketting-, schud- of rollenzeef

laring, Boskoop

ja
Bijlsma, Franeker

ja
Hoving, Stadskanaal

Oof 90
0
i
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AARDAPPELTRANSPORTEURS
Merk
Omschrijving

1. Algemene maten:
1. totale lengte in m
2. totale breedte in m
3. transportlengte (bij vervoer) in m
4. opvoerhoogte in m
5. bandsnelheid in m/min
6. stijgingshoek in graden
7. oversteek in m
2. Onderstel:
1. type frame
2. afneembaar/niet afneembaar
3. ijzeren wielen, diam. in cm.
4. massieve banden, diam. in cm
5. luchtbanden, bandenmaat
6. draaischotels voor zijdelings verrijden: ja/neen
7. hoogteverstelling

_

_ _ _ __

__

Huisman

Jabelmann Multra 407

naar wens
naar wens
naar wens
1,00-8,00
60
10-30
naar wens

6,28-12,28
0,53
6,28-12,28

buizen
afneembaar
naar wens
naar wens
naar wens

buizen
afneembaar

27-54
15-45
0,90-6,10

—

40, op verzoek
4.00-8 of 5.00-16

neen
naar wens
handbediening

neen
lier met worm, handbedienin

3. Frame:
sectiebouw: ja/neen

buizen
neen, eventueel o p verzoek

buizen
neen

4. Band:
1. lengte in m
2. breedte in m
3. glad/met profiel
4. indien m. profiel zijn meenemers
5. fabrieksaanduiding
6. hoogte meenemers in cm
7. materiaal, aantal inlagen

naar wens
naar wens
glad of met profiel
recht of V-profiel
Enerka
naar wens
rubber

6,00-12,00
0,40
met profiel
recht

5. Aandrijving:
1. kooirol/gladde rol
2. diam. aandrijfrol in cm
3. diam. keerrol in cm
4. motor

duwend of trekkend
kooirol of gladde rol

duwend
kooirol
18
18
krachtstroomreductor

6. Ondersteuning:
1. diam. draagrollen in cm
2. troglegging: aantal graden
verstelbaar
vlaklegging

draaglatten of draagrollen
5
neen
neen

draagrollen
5
30
neen
neen

7. Ombouw:
1. schotten: lengte in cm
hoogte in cm
afneembaar

naar wens
10
neen, eventueel op verzoek

600-1200
12
ja en verstelbaar

100
30
neen

75 of 200
30
ja
schudzeef

8. Stortbak of opvangbak:
1. breedte in cm
2. hoogte in cm
3. afneembare zeef bij te leveren
4. type zeef
9. Verlengbandje, bij te leveren
10. Naam importeur of Ned. fabrikant
68

krachtstroomreductor
eventueel benzinemotor

ja

Huisman, Baarn

7
rubber, 3 inlagen

neen
Kracht, Zandvoort

Merk
Jabelmann Lantra 407/507

Jabelmann Intra 401/501/651

Mietra AT 50/AT 60

3,50-8,50
0,53/0,63
3,50-8,50
2,50-6,00
27-54
15-45
1,80-4,90

4,28-12,28
4,12/5,12/6,62
4,28-12,28
1,20-8,10
27-54
15-45
2,60-4,50

5,40/6,40
1,00
5,40/6,40
1,00-3,25
40
10-31
2,40-3,70

buizen
afneembaar

buizen
afneembaar

—

—

buizen
afneembaar
50, op verzoek

40, op verzoek
4.00-8 of 5.00-16

40, op verzoek
4.00-8 of 5.00-16

—

neen
lier met worm, handbediening

neen
lier met worm, handbediening

neen
lier met worm, handbediening

buizen
neen

buizen
neen

U-balk
neen

3,00-8,00
0,40/0,50
met profiel
recht

4,00-12,00
0,40/0,50/0,65
met profiel
U-profiel

7
rubber, 3 inlagen
duwend
kooirol
18
18
krachtstroomreductor

1
rubber, 3 inlagen
duwend
kooirol
18
18
krachtstroomreductor

draagrollen
5

draagrollen
5

neen
ja

neen
neen

5,00/6,00
0,40
met profiel
V-profiel
Vredestein Scooptop
1,5
rubber, 3 inlagen
duwend
kooirol
23
23
krachtstroomreductor
eventueel benzinemotor
1 stel draagrollen en draaglatten
5
24
ja
ja

300-800
12
neen

400-1200
12
ja

430/530
10
)a

75of 200
30
ja
schudzeef
neen
Kracht, Zandvoort

75 of 200
12
ja
schudzeef
neen
Kracht, Zandvoort

90
18
ja
kettingzeef of schudzeef
ja
Miedema, Winsum

5.60-13
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AARDAPPELTRANSPORTEURS
Merk
Omschrijving

1. Algemene maten:
1. totale lengte in m
2. totale breedte in m
3. transportlengte (bij vervoer) in m
4. opvoerhoogte in m
5. bandsnelheid in m/min
6. stijgingshoek in graden
7. oversteek in m
2. Onderstel:
1. type frame
2. afneembaar/niet afneembaar
3. ijzeren wielen, diam. in cm.
4. massieve banden, diam. in cm
5. luchtbanden, bandenmaat
6. draaischotels voor zijdelings verrijden: ja/neen
7. hoogteverstelling

Mietra G 2

MTM

5,28-10,31
1,20
5,80-10,80
1,05-6,00
44
4-38
1,95-4,45

3,00-8,00

buizen
afneembaar
40, op verzoek
40, op verzoek
16-4 of 5.90-13

3,00-8,00
naar wens

buizen
afneembaar

—
—

5.60-15

neen
ja
lier met worm, handbedienin g lier met worm, handbediening

3. Frame:
sectiebouw: ja/neen

U-balk
neen

neen

4. Band:
1. lengte in m
2. breedte in m
3. glad/met profiel
4. indien m. profiel zijn meenemers
5. fabrieksaanduiding
6. hoogte meenemers in cm
7. materiaal, aantal inlagen

5,00-10,00
0,50
met profiel
V-profiel
Vredestein Scooptop
1,5
rubber, 3 inlagen

3,00-8,00
0,30-0,70
naar wens
naar wens
naar wens
naar wens
rubber, 3 inlagen

5. Aandrijving:
1. kooirol/gladde rol
2. diam. aandrijfrol in cm
3. diam. keerrol in cm
4. motor

duwend
kooirol
21
21
krachtstroomreductor
eventueel benzinemotor

duwend
naar wens
20
20
krachtstroomreductor
eventueel benzinemotor

6. Ondersteuning:
1. diam. draagrollen in cm
2. troglegging: aantal graden
verstelbaar
vlaklegging

draagrollen
5
28
ja
ja

draagrollen
5
naar wens
neen
neen

7. Ombouw:
1. schotten: lengte in cm
hoogte in cm
afneembaar

10
ja

300-800
naar wens
naar wens

8. Stortbak of opvangbak:
1. breedte in cm
2. hoogte in cm
3. afneembare zeef bij te leveren
4. type zeef

75
68
ja
kettingzeef of schudzeef

—

9. Verlengbandje, bij te leveren

ja

neen, eventueel op verzoek

10.N a a m importeur of Ned. fabrikant

Miedema, Winsum

M T M , Cuyk

70

naar wens
naar wens
neen

Merk
Rico

Schouten

Visser G 2

2,00-10,00
0,55-0,75
2,00-10,00
0,50-5,00
30-60
10-40
1,20-5,50

5,30-8,30
1,15
5,50-8,50
1,00-4,00
30-60
20-45
2,50-4,00

6,30-10,30

buizen
afneembaar

buizen
afneembaar

buizen
afneembaar

16-4 of 5.20-12

5x23

400x600

ja
naar wens

neen
lier met worm, handbediening

ja
lier met worm, handbediening
U-balk

2,00-10,00
0,40-0,60
naar wens
naar wens
Enerka
1,5
rubber, 3 inlagen
duwend
kooirol
22
22
krachtstroomreductor
eventueel benzinemotor
naar wens
5 of 6
25
ja
ja

5,00-8,00
0,40-0,50
met profiel
V-profiel
B en B
1,8
rubber, 3 inlagen
duwend
kooirol
21
21
krachtstroomreductor
eventueel benzinemotor
draagrollen
6
20
ja
neen

6,00-10,00
0,40-0,70
met profiel
V-profiel
B en B
1,5
rubber, 3 inlagen
duwend
kooirol
20
20
krachtstroomreductor
eventueel benzinemotor
draagrollen
5
40
ja
ja

200-1000
10

500-800
10
ja

600-1000
12,5
ja

50
70
ja
kettingzeef
ja
Schouten, Kampen

55-85
50
ja
kettingzeef of schudzeef
ja
Visser, Bolsward

ja
70-90
20
ja
ja
Rico, Spierdijk

6,50-10,50
0,20-3,50
35-50
15-35
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AARDAPPELBOXENVULLERS
Merk
umscnnjving

GLB

Hercules B

1. Soort boxenvuller

over de kop losser

over de kop losser

2. Algemene maten:
1. totale lengte buitenwerks in cm
2. totale breedte buitenwerks in cm

600-800
190

550-800
180

hefbare zwenkrail
2 vaste wielen +
1 zwenkwiel
2 x (125 x 12) +
1 x (16-4)

hefbare zwenkrail
2 vaste wielen +
1 zwenkwiel
2 x (5.20-12) +
1 x (16-4)

560
60
300-550
60-400
uitschuifbaar (onder
elkaar)
automatisch zwenkbaar
2 aparte banden

550
70
300-550
40-400
64
uitschuifbaar (onder
elkaar)
automatisch zwenkbaar
2 aparte banden

200
50
beschermd

250
48
beschermd

3. Onderstel:
1. wielen
2. luchtbanden, bandenmaat
4. Af voerband:
1. totale lengte buitenwerks in cm
2. totale breedte buitenwerks in cm
3. oversteek in cm
4. opvoerhoogte in cm
5. bandsnelheid in m/min
6. band

5. I.

Vaste band:
1. lengte in cm
2. breedte in cm
3. zeefketting:
spijlenafstand hart op hart
in cm
hoogte meenemers in cm
4. aandrijving
kooirol of gladde rol
diam. aandrijfrol in cm
diam. keerrol in cm
diam. kettingwielen in cm
motor

II. Stortbak: breedte in cm
hoogte in cm
III. Ombouw: lengte schotten in cm
hoogte schotten in cm
schotten afneembaar
IV. Uitschuifband:
1. lengte in cm
2. breedte in cm
3. glad of met profiel
4. meenemers
5. hoogte meenemers in cm
6. materiaal, aantal inlagen
7. aandrijving:
trekkend of duwend
type rol
diam. aandrijfrol in cm
diam. keerrol in cm
8. ondersteuning
6. Naam importeur of Ned. fabrikant

72

duwend

15
2 pk krachtstroomreductor
74
19
22
neen

met profiel
recht
3
rubber
via keerrol
trekkend
kooirol
draaglatten
Groenewegen,
Rozenburg

3,6
3
duwend
kooirol
12
12
12
2 pk krachtstroomreductor
90
50
300
32
neen
550
50
met profiel
recht
4
plastic, 2 inlagen
via keerrol
trekkend
kooirol
12
12
draaglatten
Bijlsma, Franeker

AARDAPPELBOXENVULLERS
Merk
Omschrijving
Miedema BV

Poiesz I

1. Soort boxenvuller

over de kop losser

over de kop losser

2. Algemene maten:
1. totale lengte buitenwerks in cm
2. totale breedte buitenwerks in cm

525-750
160

520-740
185

centrale zuil
2 vaste wielen
1 zwenkwiel
6.40-13

hefbare zwenkrail
2 vaste wielen+
1 zwenkwiel
4.50-15

uitschuifbaar 0>nder
elkaar)
automatisch zvenkbaar
2 aparte banderi

505
50
240-460
tot 500
70
uitschuifbaar (onder
elkaar)
automatisch zwenkbaar
2 aparte banden

315
45
onbeschermd

220
46
beschermd

3,8
3,5
duwend
kooirol
15
15
23

3,5
4
duwend
kooirol
10
10
8
1,5 pk krachtstroomreductor
80
20
290

3. Onderstel:
1. wielen
2. luchtbanden, bandenmaat
4. Afvoerband:
1. totale lengte buitenwerks in cm
2. totale breedte buitenwerks in cm
3. oversteek in cm
4. opvoerhoogte in cm
5. bandsnelheid in m/min
6. band

5. I.

Vaste band:
1. lengte in cm
2. breedte in cm
3. zeefketting:
spijlenafstand hart op hart
in cm
hoogte meenemers in cm
4. aandrijving
kooirol of gladde rol
diam. aandrijfrol in cm
diam. keerrol in cm
diam. kettingwielen in cm
motor

II. Stortbak: breedte in cm
hoogte in cm
III. Ombouw: lengte schotten in cm
hoogte schotten in cm
schotten afneembaar
IV. Uitschuifband:
1. lengte in cm
breedte in cm
glad of met profiel
meenemers
hoogte meenemers in cm
materiaal, aantal inlagen
aandrijving:
trekkend of duwend
type rol
diam. aandrijfrol in cm
diam. keerrol in cm
8. ondersteuning
6. Naam importeur of Ned. fabrikant

2,7pkkrachtstroom
90
15
380
15
ja
480
50
met profiel
recht
4,5
canvas, 2inlagen
via keerrol
trekkend
kooirol
14
14

draagrollen
Miedema, Wins^im
(Fr.)

21

505
50
met profiel
recht
5
rubber, 4 inlagen
via keerrol
trekkend
kooirol
10
10
draaglatten
Poiesz, Oosterwolde
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AARDA PPELBOXEN V ULLERS
Merk
Omschrijving
Douw CT

Gamo Lockwood KB 300

over de kop losser

over de kop losser

575-1100
125

600

3. Onderstel:
1. wielen
2. massieve banden, diam. in cm
3. luchtbanden, bandenmaat

met hefplateau
4 zwenkwielen
20
16-4

met centrale zuil
4 zwenkwielen
15

4, Afvoerband:
1. totale lengte buitenwerks in cm
2. totale breedte buitenwerks in cm
3. oversteek in cm
4. opvoerhoogte in cm
5. bandsnelheid in m/min
6. band

500-950
50-80
425-700
20-450
45
verschuifbaar, zwenkbaar

600

1. Soort boxenvuller
2. Algemene maten:
1. totale lengte buitenwerks in cm
2. totale breedte buitenwerks in cm

5. Verschuifbare band:
1. lengte in cm
2. breedte in cm
3. glad of met profiel
4. materiaal, aantal inlagen
5. aandrijving:
type rol
diam. aandrijfrol in cm
diam. keerrol in cm
motor
6. ondersteuning
7. stortbak: breedte in cm
hoogte in cm
8. ombouw: lengte schotten in cm
hoogte schotten in cm
schotten afneembaar
6. N a a m importeur of Ned. fabrikant

74

500-950
50-80
met V-profiel
rubber, 3 inlagen
duwend
kooirol
23
23
2 pk krachtstroom
draagrollen
80

—

100-450
72
verschuifbaar, zwenkbaar
600
30
glad
rubber, 2 inlagen
duwend
gladde rol
17
17
1,5 pk krachtstroom
draagrollen

ja
Douw, Westmaas

Lockwood, Nw. Amsterdam

Merk
Haring

Jabelmann S

Jabelmann L

over de kop losser

over de kop losser

over de kop losser

700
145

400-750
140

500-640
130

met centrale zuil
4 zwenkwielen
25

met centrale zuil
3 zwenkwielen
40

—

met centrale zuil
3 zwenkwielen
40
4.00-8

verschuifbaar

450-650
55
300-500
140-500
54 of 27
verschuifbaar

400-500
25
140-415
75-450
42
verschuifbaar

700
40
glad
rubber, 2 inlagen
duwend
kooirol
17
10
2 pk krachtstroomreductor
draaglatten
150
20
700
10
neen

450-650
40
glad
rubber, 2 inlagen
trekkend
kooirol
18
18
1,5 pk krachtstroomreductor
draagrollen
50
30
450-650

400-500
25
glad
plastic
duwend
kooirol
18
18
0,75 pk krachtstroomreductor
draagrollen
75
15
400-500
8

Haring, Boskoop

Kracht, Zandvoort

12

—

ja
Kracht, Zandvoort

75

AARDA PPELBOXEN

V

ULLERS
Merk

Omschrijving
Dijkstra BV 5

Dijkstra BV 6

Visser AR-BV

1. Soort boxenvuller

over de kop losser

over de kop losser

over de kop losser

2. Algemene maten:
1. totale lengte buitenwerks in cm
2. totale breedte buitenwerks in cm

460-710
180

510-810
180

450-800
200

3. Onderstel:
1. wielen
2. ijzeren wielen, diam. in cm
3. luchtbanden, bandenmaat

met centrale zuil
3 zwenkwielen
31,5
16-4

met centrale zuil
3 zwenkwielen
31,5
16-4

met centrale zuil
3 zwenkwielen
32

415
54
250-500
340-460
68
uitschuifbaar
(onder elkaar)
zwenkbaar
één geheel
(één band)

415
54
300-600
365-510
68
uitschuifbaar
(onder elkaar)
zwenkbaar
één geheel
(één band)

800
50
300-600
300-400
70
uitschuifbaar
(onder elkaar)
zwenkbaar
één geheel
(één band)

600
35
met profiel
V-profiel
1,5
rubber, 3 inlagen
duwend
kooirol
36
16
1 pk krachtstroomreductor
draaglatten
70
70
180
11

700
35
met profiel
V-profiel
1,5
rubber, 3 inlagen
duwend
kooirol
36
16
1,5 pk krachtstroomreductor
draaglatten
70
70
210
11
neen

700
50
met profiel
V-profiel
1,2
rubber, 3 inlagen
duwend
kooirol
35
16,5

Dijkstra,
St. Jacobi Parochie

Dijkstra,
St. Jacobi Parochie

Visser, Bolsward

4. Afvoerband:
1. totale lengte buitenwerks in cm
2. totale breedte buitenwerks in cm
3. oversteek in cm
4. opvoerhoogte in cm
5. bandsnelheid in m/min
6. band

5. Band:
1. lengte in cm
2. breedte in cm
3. glad of met profiel
4. meenemers
5. hoogte van de meenemers in cm
6. materiaal, aantal inlagen
7. aandrijving:
type rol
diam. aandrijfrol in cm
diam. keerrol in cm
motor
8. ondersteuning
9. stortbak: breedte in cm
hoogte in cm
10. ombouw: lengte schotten in cm
hoogte schotten in cm
schotten afneembaar
6. Naam importeur of Ned. fabrikant

draaglatten

Opm.: Eveneens worden aardappelboxenvullers op bestelling en naar maat geleverd door Apollo in Nijkerk
en Breston in Nieuwe Tonge.
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HOOFDSTUK 3
AARDAPPELSORTEERMA C3INES

Sorteermachines voor aardappelen worden aangewend om de aardappelen, al naar gelang hun bestemming, te sorteren naar bepaalde grootteklassen. Dit sorteren gebeurt
naar vierkantsmaat, waarvoor diverse voorschriften bestaan. Afhankelijk van het
doel waarvoor de aardappelen worden gebruikt, bijv. voor pootgoed- of consumptiedoeleinden, zijn bepaalde afwijkingen van de bovenbedoelde voorschriften toegestaan.
Mede tengevolge van de uitbreiding van de industriële veiwerking van aardappelen, zoals
bijv. voor patates frites en chips, wordt op het ogenblik meer aandacht aan het sorteren
besteed. Het blijkt nl. dat het sorteren naar andere kenmerken dan naar vierkantsmaat,
bijv. sorteren naar lengte voor patates frites-bereiding, voor industriële verwerking ook
dikwijls aantrekkelijker is.
Er zijn een aantal punten die bij de aanschaf van een s<)>rteermachine de aandacht verdienen, nl.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

de constructie, levensduur en het onderhoud;
de capaciteit;
het maximaal aantal sorteringen;
de sorteernauwkeurigheid;
de beschadiging van het produkt;
de verstopping van zeven;
de prijs.

Sorteersystemen
A. Het schudsysteem
Hierbij zijn in hoofdzaak tweevarianten te onderscheideè nl.:
1. de grootte van de schudbeweging is constant, maar het aantal uitslagen per minuut
is regelbaar;
2. het aantal uitslagen per minuut is constant, maar d^ grootte van de schudbeweging
is verstelbaar.
B. Het schoksysteem
C. Het zeefkettingsysteem
In ons land behoren de gebruikte sorteerders overwegend tot de systemen A en B.
zeven boven elkaar. Veelal
A. Machines met een schudsysteem hebben als regel enkele
De zeeframen zijn scharnierend
hebben de zeven een kleine helling naar de uitloop
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op of aan veerlatten of armen bevestigd. De schudbeweging wordt via een drijfstang verkregen van een aangedreven krukas of excentrische schijf.
B. Bij het schoksysteem kunnen de zeven zowel boven elkaar als achter elkaar zijn geplaatst.
Het raam waarin de zeven zijn bevestigd is aan vrij sterke veren opgehangen. De
schokbeweging wordt verkregen door het raam via een as en een aangedreven
excentrische schijf naar beneden te trekken. Is de as een bepaalde nok gepasseerd,
dan komt deze as vrij, waardoor de veren het zeefraam met een schok omhoog
trekken. Om de aardappelen een voortgaande beweging te geven is de omhooggaande beweging schuingericht. Veelal is het mogelijk de richting van de omhooggaande beweging enigszins te wijzigen. Met deze verstelling kan de capaciteit worden geregeld. Door de veren meer of minder te spannen kan de intensiteit van de
schok worden geregeld. Soms wordt het lawaai, dat gepaard gaat met het schokken,
als een bezwaar ondervonden.
C. Het zeefkettingsysteem, ook rolmatsysteem genoemd, wordt in Nederland nog
slechts op beperkte schaal toegepast. Dikwijls wordt een sorteerder van dit systeem
als voorsorteerder of ook wel als voorreiniger gebruikt. Het sorteergedeelte bestaat
uit een eindloze, aangedreven zeefketting met zeshoekige of vierkante mazen. De
zeefketting kan in een schuddende beweging worden gebracht door een aangedreven
as waarop zich ovale schijven bevinden.

Behalve aan het sorteergedeelte dient ook aandacht te worden besteed aan de aanvoer
van de aardappelen naar de machine en de afvoer van het gerede produkt. Gewoonlijk

Aardappelsorteermachine „Pez.ct"
78

(Foto: Reesink, Zutphen)

worden de aardappelen eerst voorgereinigd om kriel, klleine kluiten en losse grond e.d.
kwijt te raken. Het voorreinigen kan zowel gebeuren met aparte apparaten als met een
op de sorteerder gebouwd voorreinigingsgedeelte.
Bij het sorteren naar grootte wordt veelal ook gesorteerd naar kwaliteit. Dit sorteren
naar kwaliteit noemt men „lezen". Bij het lezen worder ongewenste aardappelen, zoals
Het lezen gebeurt
zieke en beschadigde knollen met de hand uit de parpij genomen
kunnen zijn opgesteld. De leesop leesbanden die zowel vóór als achter de sorteerder
banden worden overwegend als rollenbanden uitgevoerd
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AARDAPPELSORTEERMACHINES,

schudsysteem, zeven boven elkaar
Merk

Omschrijving
Amazone
1. Type
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Aantal zeven
Aantal sorteringen
Schudfrequentie/min
Schudslag in cm
Zeeflengte x zeefbreedte in cm
Zeefhellingshoek in graden
Zeefhellingshoek verstelbaar
Sorteercapaciteit in tonnen/uur
Vermogen elektromotor
Constructiemateriaal
Gewicht in kg
Stortbak
Grondrooster
Krielzeef
Opvoerband
Leesband
Naam importeur of Ned. fabrikant

F4

F.O.K.

3
4
210
4,5
95 x 50
10

3
4
210
4,5
112 x 60
10

Fortschritt
3
4
210
4,5
112 x 60
•O

—

—

—

2,5

5
0,75
buis
122

4-5
1,5
—
buis
buis
65
265
ja
—
—
ja
—
—
ja
—
—
ja
—
—
achter
—
—
v. Driel en v. Dorsten, Hoofddorp

Cö-op
Rekord 61

1

5
6
390
4,5
165 x 75
10
ja
6,5
1,5
buis
615
ja
ja
ja
ja
achter

2
3
210
6
110x60
7

—

2
0,75
buis
90

—
—
—
—
—

Cebeco,
Steenwijk

—Merk
Om schrijving

1. Type
2.
3.
4.
5.

Aantal zeven
Aantal sorteringen
Schudfrequentie/min
Schudslag in cm

6. Zeeflengte x zeefbreedte in cm

Jabelmann
123 D

124 D

140 Q

165 Q

220 Q

2
3
260-300
3,5

3
4
260-300
3,5

3
4
280
3,0

4
5
280
5,0

4
5
280
5,0

120 x 60

120 x 60

140 x 75

165 x 90

220 x 100

6
ja
5
1,1
hoekstaal

6
ja
7
1,5
buis en
hoekstaal
1030
ja
ja
ja
ja
achter

6
ja
8
2,0
buis en
hoekstaal
1170
ja
ja
ja
ja
achter

6
ja
12
3,0
buis en
hoekstaal
1370
ja
ja
ja
ja
achter

7.
8.
9.
10.
11.

Zeefhellingshoek in graden
Zeefhellingshoek verstelbaar
Sorteercapaciteit in tonnen/uur
Vermogen elektromotor
Constructiemateriaal

6
ja
5
1,1
hoekstaal

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Gewicht in kg
Stortbak
Grondrooster
Krielzeef
Opvoerband
Leesband
Naam importeur of Ned. fabrikant

350
320
ja
ja
ja of neen ja of neen
ja of neen ja of neen
ja
ja
achter
achter
Kracht, Zandvoort
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Merk
Dijkstra
PT 3

NT 3

J2

BT 3

3
4
340
0,5-3,1
110x60
wisselend

3
4
340
0,5-3,1
130 x80
wisselend

2
3
340
0,5-3,1
130x 100
wisselend

6,5
2,5
3,5
1,0
1,5
1,5
staal
staal
staal
700
1200
1100
ja
ja
—
ja of neen ja
ja
ja of neen —
—
ja
ja
—
achter
achter
achter
Dijkstra, St. Jacobi Parochie

BT 5

AT 3

AT 4

AT 5

4
3
4
5
200-375
200-375
0,9-3,5
0,9-3,5
170 x 100 170 x 100
wisselend wisselend

5
6
200-375
0,9-3,5
170x 100
wisselend

3
4
200-375
0,9-3,5
210 x 130
wisselend

4
5
200-375
0,9-3,5
210 x 130
wisselend

5
6
200-375
0,9-3,5
210x 130
wisselend

6-9
2,0
staal
1000
ja
ja of neen
—
ja
achter

6-9
2,0
staal
1200
ja
ja of neen
—
ja
achter

10-15
3,0
staal
1400
ja
ja of neen
—
ja
achter

10-15
3,0
staal
1500
ja
ja of neen

10-15
3,0
staal
1600
ja
ja of neen
—
ja
achter

BT4

6-9
2,0
staal
1100
ja
ja of neen
—
ja
achter

•

—

ja
achter

Merk
v. Leeuwen

Pezet

Prima

Schouten

Prinslandia

—

—

1

K.L.S.

R.S. 1K.

—

—

—

2x3
4
regelbaar

2x3
4
regelbaar

2
3
210
6

2
3
200
2,5

2
3
200
2,5

3
4
220
hor. 6,0
vert. 1,5
200 x 90

4
5
220
hor. 6,0
vert. 1,5
200x90

2x
(100 x 89)
3

2x(100
x 100)
3

110x60

95x50

107 x58

3
4
220
hor. 6,0
vert. 1,5
160x 70

7

10

10

5,5

5,5

5,5

10
1,0
hoekstaal

13
1,0
hoekstaal

2
0,75
buis

2-3
—
buis

4-5
0,5
buis

5
2,0
buis

6
3,0
buis

10
3,0
buis

600
ja
ja
ja

700
ja
ja
ja

90
—
—
—
—
—
Zweegers,
Geldrop

100
70
ja of neen ja of neen
ja of neen ja of neen
ja of neen ja of neen
ja of neen ja of neen
ja of neen ja of neen
C.H.V., Veghel

400
ja of neen
ja of neen
ja of neen
ja of neen
achter
Krebbekx,

400
ja of neen
ja of neen
ja of neen
ja of neen
achter
Dinteloord

400
ja of neen
ja of neen
ja of neen
ja of neen
achter

achter
achter
v. Leeuwen, Brielle

Trio
schud
3
4
2-5
135 x 100
10
ja
3-4
2x0,5
hout
390
ja
ja
ja
ja of neen
achter
Schouten,
Kampen

81

AARDAPPELSORTEERMACHINES,

schoksysteem,

zeven boven

elkaar
Merk

Omschrijving
Agrarex
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dokex

Type
Aantal zeven
Aantal sorteringen
Schokfrequentie/min
Schokslag in cm
Zeeflengte x zeefbreedte in cm

Bu-bo
3
4
80-85
1,2
110 x 60

B 45
4
5
90
3,0
100 x 60

B 79
4
5
90
3,0
100 x 60

B 59
4
5
90
3,0
100 x 6

7.
8.
9.
10.
11.

Schokhoek in graden
Schokhoek verstelbaar
Sorteercapaciteit in tonnen/uur
Vermogen elektromotor
Constructiemateriaal

—
—

40
ja
2-3
1,0
hout

40
ja
2-3
1,0
hout

40
ja
4-5
2,0
hout

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Gewicht in kg
Stortbak
Grondrooster
Krielzeef
Opvoerband
Leesband
Naam importeur of Ned. fabrikant

105
ja of neen
ja of neen
ja of neen
ja of neen
achter
Burger,
Heerhugowaard

250
ja
ja

250
ja
ja of neen
ja of neen

250
ja
ja

1,5-2,5
0,5
hoekstaal

—

ja
—
achter
voor
Dokex, Enkhuizen

—

ja
achter

(Foto: Van Dok, Enkhuizen)

Aardappehorteermaehine
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„Dokex" B 59

Merk
Flevo-Combinex
I
4
5
90
3,0
100x60

n
4
5
90
3,0
100x60

40
40
ja
ja
2-3
2-3
1,0
1,0
staal en
staal en
hout
hout
250
250
ja
ja
ja
ja of neen
ja
ja of neen
ja
—
achter
voor
Poiesz, Oosterwolde

III
4
5
90
3,0
100x60
40
ja
2-3
1,0
staal en
hout
250
ja
ja of neen
ja of neen
ja
achter

Hercules
E
3
4
50
8,0
100x60

F
3
4
50
8,0
100 x 60

ja
2-3
0,75
hout

ja
2-3
0,75
hout

500
500
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
—
achter
voor
Bijlsma, Franeker

Schouten Sortex
Trio
3
4
8.5
0
11)0 x 60

Enkele
3
4
85
3,0
135 x 60

41)

40
ja
3,5-4,5
0,5
hout

.ia
1. 5-2,5
0, 5
h >ut

3i 10
410
ja of neen
ja! of neen
ja of neen
ja of neen
ja of neen
ja of neen
ia of neen
ja of neen
ac hter
achter
Sk houten, Kampen

(Foio: Lockwood, Nw Amsterdam)

Aardappelsorteermachine „Schouten" Sortex Trio

Dubbele
2x3
4
85
3,0
2x
(135 x 60)
40
ja
7-9
2x0,5
hout
470
ja of neen
ja of neen
ja of neen
ja of neen
achter

AARD APPELSORTEERMACHIN

ES, schoksysteem, zeven achter elkaar
Merk

Omschniving

—

Hermes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Klein
3
4
70-87
6-8
51 x 7 5
45
ja
2-2,5
1,0

Kombi
4
5
70-87
6-8
61 x 75
45
ja
2,5-3
1,0

Groot
4
5
70-87
6-8
56 x 103
45
ja
4,5-5
1,0

11. Constructiemateriaal

hout

hout

hout

12. Gewicht in kg
13. Stortbak

720
schuddend
ja
ja

725
ja

1150
schuddend
ja
ja

14.
15.
16.
17.
18.

Type
Aantal zeven
Aantal sorteringen
Schokfrequentie/min
Schokslag in cm
Zeeflengte x zeefbreedte in cm
Schokhoek in graden
Schokhoek verstelbaar
Sorteercapaciteit in tonnen/uur
Vermogen elektromotor

Grondrooster
Krielzeef
Opvoerband
Leesband
Naam importeur of Ned.
fabrikant

Schouten
Sortex

Langco

ja
ja
ja
—
—
voor
boven
voor
De Vries Leeuwarden

R3
3
4
86
1-3
75 x 60
15-35
ja
3
0,50 en
0,75
hout en
hoekstaal

R4
4
5
86
1-3
75 x 60
15-35
ja
3
0,50 en
0,75
hout en
hoekstaal

schuddend
ja
ja

schuddend
ja
ja

—

—

voor
voor
Langco, Blokker

Hoog
4
5
86
1-3
75x60
15-35
ja
3
2 x 0,75
hout en
hoekstaal
schuddend
ja
ja
ja
boven

Kwartet
5
6
85
3
75 x 6 0
40
ja
3-4
1,5
hout
485
ja
ja
ja
ja
boven
Schouten,
Kampen

(Foto: S. de Vries, Leeuwarden)

Aardappelsorteermachine „Hermes" Kombi
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AARDAPPELSORTEERMACHINES,

zeefketüngsysteem

(rolmatsysteem)
Merk

Omschrijving
Lockwood S.S.S.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Type
Aantal rolmatten
Aantal sorteringen
Schokfrequentie
Rolmatbreedte in cm
Hellingshoek in graden
Hellingshoek verstelbaar
Sorteercapaciteit in tonnen/uur
Vermogen elektromotor
Constructiemateriaal
Gewicht in kg
Stortbak
Grondrooster
Krielzeef
Opvoerband
Leesband
Naam importeur of Ned. fabrikant

Aardappelsorteermachine„Lockwood'

24-5
1
2
regelbaar
61
horizontaal
—
6-10
0,33 en 0,50

48-5
1
2
regelJaar
122
hori2ontaai
—
6-10
0,33 MI 0,50

24-6
2
3
regelbaar
61
horizontaal
—
10-15
1,0 en
2 x 0,33
staal
staal
staal
300
400
400
—
—
—
—
—
—
—
—
—
ja of neen
ja oflneen
ja of neen
ja of neen
ja of neen
ja of neen
Lockwood, Nw.-Aknsterdam

48-6
2
3
regelbaar
122
horizontaal
—

•

10-15
1,0 en
2 x 0,33
staal
500
—
—
—
ja of neen
ja of neen

(Foto* Lockwood, Amsterdam)
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HOOFDSTUK 4

LIJST VAN NEDERLANDSE FABRIKAT
(alfabetisch naar plaatsnaa

Naam
N.V. Louis Nagel en Co.
Doyer en Hauser N.V.
Transportwerktuigenfabriek
H. Huisman en Zn.
Verkoopkantoor „Zonna"
Machinefabriek Langco
Visser's Spec. Fabriek van
Transportmiddelen
Haring N.V.
Constructiewerkplaats
A. van Leeuwen en Zn.
Manten's TransportwerktuigenMachinefabriek „M.T.M.",
Deucon N.V.
Fa. B. F. Krebbekx
Altermij Intern Transport N.V.
Aben Machinefabriek N.V.
Machine- en Constructiewerkplaats L. van Ballegooie N.V.
N.V. Dokex v/h W. S. van Dok
Machinefabriek J. Bijlsma
Landbouwmachinefabriek
P. J. Zweegers en Zn.
W. van Gemeren en Zonen N.V.
Machinefabriek
Jansen en Heuning N.V.
Kon. Handelmij v/h Boeke en
Huidekoper N.V.
Lindeteves-Jacoberg N.V.
G. Burger N.V.
Fa. Hessels
De Lignie's Mechanisatiebedrijf N.V.
G. W. van Driel en
van Dorsten N.V.

Adres

EN EN IMPO RTEURS
b)

Plaats

Telefoon

P. Calandweg 2
postbus 182
Havenkade 26
Schoolstraat 29

Arnhem

08300-35941

Assen
Baarn

05920-3767
02954-2804

Markt 1
Westblokker 122
Marneweg 13
postbus 23
Zuidkade 22
Scharloo 24

Beilen
Blokker
Bolsward

05930-2681
02292-485
05157-2476

Boskoop
Brielle

01727-3128
01886-2575

Beversestraat 12-14

Cuyck

08850-2829

Fabriekstraat 12
Boompjesdijk 12
Steegoversloot 78
postbus 186
Odijkerweg 2b
postbus 10
R. Zandweg 7

Deurne
Dinteloord
Dordrecht

04930-2564
01670-3574
01850-38787

Driebergen

03438-3844

Dubbeldam

01850-7860

Noordergracht 9
postbus 31
Sjaerdemastraat 9
Nuenenseweg 165

Enkhuizen

02280-3041

Franeker
Geldrop

05170-2035
04903-4313

Stougjesdijk 211
Friesestraatweg 142

Greup (Z.H.)
Groningen

01860-2050
05900-20953

Spaarndamseweg 180
postbus 564
Deventerweg 9
Middenweg 269
Provincialeweg 47
1 februariweg 7-9

Haarlem

02500-58111

Stationsweg 17
postbus 1

Hoofddorp

Harderwijk
03410-2754
Heerhugowaard 02264-291
05970-2769
Heiligerlee
Herkingen(Z.H.)01876-267
02503-7041
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Naam

Adres

Machinefabriek „Sterbo" N.V.
Schouten Landbouwwerktuigen N.V.
„Hermes" Landbouwmachinefabriek S. de Vries N.V.
Fa. K. A. Havelaar en Zn.
Lockwood International N.V.
Breston N.V.
Apollo Handelsonderneming
N.V.
Poiesz N.V.

Industrieweg 27
Industrieweg 7

Machinefabriek
Erven P. Brouwer N.V.
Veldkoning's Handelmij N.V.

Industrieweg 2
postbus 12
Dr. Philipslaan 49-53
postbus 91
Vijfwegenstraat 252

Konstruktiewerkhuizen
R. Dewulf
Groenewegen's Landbouwwerktuigen
Landbouwmachinefabriek
Schuitemaker N.V.
Machinefabriek D. T. Dijkstra
Fa. P. Hessels
Daling Landbouwmachines
„Rico" Machinefabrieken
L. J. Blaauw
Hoving's Transportwerktuigenfabriek
Cebeco Land- en Tuinbouwmechanisatie
Coöp. Handelsver. v. d.
N.C.B. G.A.
Zijlstra en Bolhuis N.V.
Smederij J. A. Douw
L. S. Miedema Landbouwwerktuigenfabriek N.V.
Kracht-Landbouw N.V.
N.V. Kon. Handelmij.
Wed. J. C. Massée en Zn.

Zuidergrachtswal 5
Kerkedijkje 1
Boerdijk 22
Westerplein 1
Langestraat 29
Houtwal 27

Koninginnelaan 6
postbus 6
Morsweg 18

Oudebildtdijk
Kanaalweg 14-15
Verlaatsweg 11
Electronicaweg
postbus 2
Drouwenerstraat 20

Plaats

Telefoon

Hoogeveen

05280-2484

Kampen

05292-4385

Leeuwarden

05100-29944

Moerkapelle

01793-307

Nw. Amsterdam 05915-631
Nieuwe Tonge 01875-432
Nijkerk
03494-1741
Oosterwolde
(Fr.)

05160-2741

Oudenbosch

01652-2955

Roermond

04750-5544

Roeselare (Bel.) 051-20272
Rozenburg

01889-2405

Rijssen

05480-2865

St. Jac. Parochie 05189-334
St. Jac. Parochie 05180-628
Smilde
05927-2647
Spierdijk (N.H.) 02296-352
Stadskanaal
05990-3621
Stadskanaal

05990-3390

Eesveenseweg 9-15
postbus 19
Noordkade 250

Steenwijk

05210-3341

Veghel

04130-3991

Beneden Westerdiep 105
Nieuwstraat 2

Veendam
Westmaas
Winsum (Fr.)

05987-2031
01864-467
05173-241

Busweg
Willemsvaart 16
postbus 149

Zandvoort
Zwolle

02507-4341
05200-14141

