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Tekst en foto’s Niels van der Boom

Tolmac MT 12 & 14 frontrooier

Ver vooruit

De Tolmac-frontrooier is inmiddels drie jaar op de
markt. Op papier zijn de voordelen groot: meer capaciteit
voor een bescheiden prijs en rooien op brede banden en
dus minder sporen. De hoogste tijd om in gesprek
te gaan met drie gebruikers.
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Tolmac-frontrooier in detail

1

e Tolmac-frontrooier is een ontwikkeling van mechanisatie
bedrijf Tol uit Slochteren. Dat
ontwikkelde de machine op verzoek van twee klanten die zelf met het concept
experimenteerden. Tolmac is inmiddels een
bedrijf van Willem Mossel en Mijno van Dijk.
Binnen Europa hebben zij een tiental machines
verkocht.
De frontrooier bestaat uit twee modellen: de
MT 12 en MT 14. De eerste rooit twee rijen
recht voor de trekker en lost de aardappelen
tussen de twee naastgelegen ruggen. Daarmee
is deze machine ideaal in combinatie met een
verstekrooier achter de rooitrekker. De MT 14
rooit aan weerszijden van de trekker een rug,
waardoor deze machine goed te combineren
is met een traditionele tweerijige wagen- of
bunkerrooier.
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Tijdens het rooien loopt hij in zweefstand.
Middels een forse hydraulische topstang kan
het gewicht op de rooibek en loopwielen
gecompenseerd worden. Automatische diepteregeling is optie. De hefarmen hou je op een
vaste stand. 90 cm grote hydraulisch aangedreven snijschijven aan de rooibek zijn een pre
bij een rooibek zonder diabolo’s. Op oudere
modellen sluit een rubberflap het rooikanaal af
als de rooibek wordt geheven. Omdat deze wel
eens wil morsen worden tegenwoordig een set
wielen gemonteerd, die over de grondstroom
loopt.
De rooier heeft een eigen hydraulisch systeem,
dat via de frontaftakas wordt aangedreven. 600
aftakastoeren is normaal maar ook afhankelijk
van je rooier achter. Via een bedieningskast,
met draaiknopjes kun je vanuit de cabine de
snelheid van de rooimatten en schijven trap-

Geen diabolo’s

De Tolmac heeft geen diabolo’s – al zijn die op
verzoek wel leverbaar – maar steunt op 75 cm
grote holle stalen dieptewielen. De gebruikers
met wie LandbouwMechanisatie sprak, rooien
allen met een MT 14 in combinatie met een
tweerijige wagenrooier. De twee bekken steunen
onafhankelijk op de wielen en zijn individueel
in diepte verstelbaar. Dat maakt de bek slepend,
ondanks dat hij aan de voorzijde is gemonteerd.
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Specificaties MT12
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Rooisysteem	Rooit 2 ruggen vóór
		
de trekker (1 & 2) ism.
		 verstekbunkerrooier
Rooimat	150 cm breed, steek
40 mm onberubberd.
Steek 43 of 50 optie
Afvoerband
61 x 225 cm, steek 40
Afmetingen	3,75 m lang
2,80 m breed
Gewicht
1.855 kg
Prijs vanaf	31.700 euro excl. btw

Specificaties MT14

3
[1] De frontaftakas
drijft een overbemeten
hydropomp aan. Op
het nieuwste model is
de olietank naar de zij
kant verplaatst, voor
meer zicht.
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[2] De rooibekken
steunen op stalen
steunwielen. De rooi
diepte stel je in met
topstangen. Deze wor
den bij automatische
diepteregeling vervan
gen door cilinders.

[3] De rooier is met
een hydraulische top
stang aan de trekker
gekoppeld. Hiermee
bepaal je de stand en
gedeeltelijk de diepte.
Ook hef je de machine
ermee.

[4] Sommige gebrui
kers willen graag met
diabolo’s rooien. Ook
dat is mogelijk. De
machine kan op zowel
de diabolo als wielen
lopen. Ze zijn pende
lend opgehangen.

[5] De machine is
hydraulisch aangedre
ven en volledig trap
loos instelbaar met
behulp van draai
knoppen.

[6] De nieuwe model
len hebben de olie
tank in het frame en
niet meer in het mid
den van de machine.
Het zicht op de product
stroom is daarmee
verbeterd.
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Rooisysteem rooit 2 ruggen links en
		
rechts van de trekker in
		
combi met traditionele
		
wagen- of bunkerrooier
Rooisysteem	275 cm matten, standaard
steek 40 onberubberd
Afvoerbanden 61x145 cm, steek 40
Afmetingen
3,75 m lang
		
3,20 m breed
Gewicht
2.044 kg
Prijs vanaf
34.990 euro excl. btw
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Frontrooier
stelt weinig eisen
aan wagenrooier
erachter
loos vergroten en intensiteit van de kloppers
instellen. Ook de snelheid van de dwarsafvoerbanden die het product tussen de ruggen leggen, is regelbaar. Op het nieuwste model is de
hydrauliektank naar de zijkant verhuisd, waardoor het zicht naar voren is verbeterd. De
hydraulische en koelcapaciteit is meer dan
voldoende. De afvoerbanden hebben een knik,
zodat de val van de productstroom zoveel
wordt beperkt. Ondanks dat de aardappelstroom twee keer van richting verandert,
constateren de gebruikers die wij spraken geen
extra rooibeschadigingen, ook niet bij een
onderwatergewicht van 450. Het is niet nodig
om alle grond al meteen in frontrooier kwijt te
raken: tweederde uitzeven is ideaal. De rooier
achter verwerkt de rest gemakkelijk.
Rooien met een frontrooier stelt weinig eisen
aan de wagenrooier die je gebruikt. Ook een
wat oudere Grimme GZ 1700 of Amac AXL2
kan de productstroom van vier rijen aan, al zal
de rijsnelheid iets dalen. Afhankelijk van de
omstandigheden ligt die snelheid tussen 70 en
80 procent van het rooien met een tweerijer.
De rooicapaciteit verhoogt tussen 50 en 70
procent. Een 150 tot 170 pk trekker wordt aangeraden, maar sommige gebruikers redden het
met 125 pk. De fabrikant zelf adviseert een

In ‘t kort
De frontrooier van Tolmac perfectioneert
een idee dat al langer leeft onder akker
bouwers: Vier rijen rooien zonder een
grote investering te hoeven doen.
Gebruikers zijn tevreden, maar de
drempel blijft hoog. Misschien loopt de
machine wel (te) ver vooruit.

Plus en min
+ Vier rijen rooien voor een relatief
kleine investering
Rooitrekker op brede banden
Alles hydraulisch instelbaar

	 Steekt
ver vooruit
–
Brede kopakker vereist

Gebruikte machines
•	Tolmac 2-2 frontrooier, bj 2010, side
shift, elektro-hydraulische bediening,
eigen hydrauliek. Groenoord
Groningen, € 12.500 excl. BTW
•	Tolmac MT 12-180 frontrooier, bj 2013,
hydraulisch aangedreven, sideshift,
elektro-hydraulische bediening,
voor 90 cm ruggen. Mijno van Dijk
Mechanisatie: Prijs op aanvraag

trekker met een minimaal hefvermogen van de
fronthef van 3,5 ton. Positieregeling op de
fronthef is geen overbodige luxe. Opmerkelijk
is het brandstofverbruik. Volgens metingen
van één gebruiker liggen die tussen 11 en 12
liter per hectare.
Met zijn 3,75 meter lengte steekt hij ver voor
de trekker uit. Dat betekent opletten bij wegtransport, maar ook in het veld. Het gebruik
van kopakkers heeft de voorkeur, al kiest niet
iedereen daarvoor. Een ervaren chauffeur
krijgt hem er ook met 9 meter kopakker voor
gedraaid.

Lagere investering

Ervaringen leren dat je met de frontrooier
onder natte omstandigheden langer kunt
doorgaan dan met alleen een wagenrooier.
De grond wordt namelijk niet aangedrukt, de
trekker staat op brede banden, die over verse
zeefgrond rijden. Rrk-gps is noodzaak, ook
omdat de chauffeur alle aandacht op het rooiwerk moet houden. Voor een investering van
30.000 tot 40.000 euro maak je van je bestaande
combinatie een vierrijer. Dat is een fractie van
een getrokken of zelfrijdend model.

>
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Drie gebruikers
over de Tolmacfrontrooier

Van Liere en Grimme, Zeewolde
en Almere, hoofdgebruik in aardappelen

Gerrit Klaasse Bos, Schiphol
Hoofdgebruik in aardappelen

Jacco de Graaf, Wieringerwerf
Hoofdgebruik in aardappelen

ruik
in geb

2014

Van Liere & Grimme:
‘De slagkracht vergroten’

De zwagers Adriaan van Liere uit Zeewolde en
Gert-Jan Grimme uit Almere hebben ieder een
akkerbouwbedrijf en investeerden in 2014 in
een Tolmac-frontrooier. Erachter hangt een
AVR Esprit. “De aanschaf had voor ons drie
hoofddoelen”, vertelt Van Liere. “De slagkracht en capaciteit verhogen en besparen op
arbeid. Daarbij komt dat de investering van
ongeveer 35.000 euro gezamenlijk goed te
behappen is. Herfst 2014 was het droog en
ging het rooien goed. “Het jaar erna was het
juist nat en hadden we problemen met stropen
van het loof”, vervolgt Grimme. “De fabrikant
doet er alles aan dit op te lossen.” Onderhoud
hebben de zwagers na twee seizoenen nog niet
gehad aan de rooier. Wel is de diepteregeling
inmiddels hydraulisch instelbaar. Op de
kopakker kun je hem dieper zetten zodat hij
direct op diepte rooit. Ook zijn de kopakkers
van 15 naar 21 meter breedte gegaan, voor
voldoende manoeuvreerruimte. Grimme:
“We hebben niet meer rooibeschadiging waargenomen. Het hele rooiproces verloopt veel
rustiger omdat je maximaal 3,5 km/h rijdt.”
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Gerrit Klaasse Bos:
‘Je rijdt altijd op verse grond’

Gerrit Klaasse Bos boert met zoon Chris pal
naast Schiphol. Hun 45 hectare consumptieaardappelen, geteeld op kleigrond tot 55 procent afslibbaarheid, rooien ze sinds 2014 met
een Tolmac MT 14. Die hangt aan een Fendt
820. Erachter hangt een Amac AXL2. “Tolmac
heeft voor ons loofrollen ingebouwd. Zelf hebben we de hoek iets aangepast zodat de gewasstroom makkelijker afbuigt. Dat moet zich dit
jaar nog bewijzen. Ook hebben we pendelend
opgehangen diabolo’s gemonteerd van een
oude Amac-rooier. Daarmee druk je kluitjes
kapot. Is het nat, dan draai je ze omhoog en
loopt hij op z’n wielen. Er zijn grotere loofintrekrollen gemonteerd, met meer profiel, en
wielen in de bek om hem op de kopakker af
te sluiten. Het elektrohydraulisch systeem is
verbeterd.” De Noord-Hollanders zijn van
mening dat hun combinatie een zelfrijdende
tweerijïge bunkerrooier kan verslaan qua
capaciteit. “De rooitrekker rijdt altijd op verse
grond. De kippers zijn bij nat weer het probleem.
Maar nu hoeven ze nooit meer twee keer door
hetzelfde spoor te rijden.”

ruik
in geb
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Jacco de Graaf:
‘Langer door rijden’

Samen met buurman Ruud Hage en diens
zoon Patrick uit Wieringerwerf kocht akkerbouwer Jacco de Graaf en zijn vader Huib in
2013 een MT 14-frontrooier. Erachter hangt
een Grimme GZ 1700-wagenrooier. “Met ons
areaal van krap 50 hectare kunnen we ons geen
vierrijïge rooier veroorloven”, zegt De Graaf.
“Met de frontrooier kun je langer door rooien
en voor het doorsteken is geen aparte combinatie nodig. We rooien dan eerst alleen met de
frontrooier, zodat een pad ontstaat. Wel luistert
de rooidiepte nauw op zware klei. De vaste
rooitrekker is een zescilinder Deutz-Fahr met
een vermogen van 117 kW (160 pk). De oplegdruk van de rooier is voldoende. Extra gewicht
is overbodig. De frontaftakas draait meestal
met 600 aftakastoeren, afhankelijk van de
gewenste snelheid van de rooimat achter.
Soms kan het met minder.” Problemen hebben
De Graaf en Hage niet gehad, al wordt het
afsluitsysteem van de rooibekken nog wel
aangepast om morsen op de kopakker te voorkomen. Ook heeft De Graaf nu weer kopakkers
van 18 meter breed. ◀

Oordeel Van Liere & Grimme

Oordeel Klaasse Bos

Oordeel De Graaf

Gebruiksgemak 8,0
Onderhoud
8,0
Prijs/kwaliteit
7,5

Gebruiksgemak 8,0
Onderhoud
5,0
Prijs/kwaliteit
8,0

Bediening
Onderhoud
Prijs/kwaliteit

Beoordelingsschaal:
1-10, waarbij 1 = slecht en  10 = uitstekend.
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9,0

LandbouwMechanisatie oktober 2016

