VERVAET Q616 MAAKT EERSTE METERS
Kort draaien

ondernemen met

vaktechniek

Groter óf slimmer en efficiënter, dat was de vraag voor Vervaet bij de ontwikkeling van een nieuwe generatie bietenrooiers.
Als reactie op de groeiende weerstand die Vervaet voelt tegen al maar grotere rooiers viel de keuze op een nieuw model
met een betere gewichtsverdeling, grotere banden en zelfs een iets kleinere bunker. Een economisch alternatief met extra
capaciteit. De eerste meters van een machine met een unieke korte draaicirkel.
Na 24 jaar was de Vervaet-bietenrooier toe aan een update.
Niet omdat het oude model gedateerd was, maar wel om
tegemoet te komen aan nieuwe inzichten, stelt Robin Vervaet
vast. “Veel klanten vroegen zich echt af of het nodig was.
Onze 617 ziet er nog verre van gedateerd uit en ook technisch
konden we aan alle wensen voldoen, maar op een gegeven
moment moet je een nieuwe stap zetten en dat konden we
nu doen bij de overstap naar een nieuwe generatie motoren.”
Op de tweede dag dat de nieuwe machine in het veld is om
te rooien blijkt het ontwerpproces geslaagd. Dat kan ook niet
anders nu de hele rooiunit feitelijk gelijk is gebleven. Wel kan de
klant ook op dit model helemaal zelf kiezen hoe hij de rooiunit
wil uitrusten, dus met drie verschillende typen ontbladeraars
en twee rooisystemen, met gewone rooischaren of met
oppelwielen. Het past bij de modulaire bouw die Vervaet heeft
gekozen voor de rooier. Per type kan dan worden gekozen
welk rooisysteem en welke reinigingsunit erop komen.

Grote velddemonstratie
Wie kennis wil maken met de
nieuwe Q616 en Q621 kan op
29 november terecht in Biervliet. Daar zullen de beide
nieuwe machines acht hectare bieten rooien. Tegelijk is
er een demo met een aantal
nieuwe John Deere-machines. In de fabriek kan iedereen een blik werpen op de
veertig nieuwe trikes die
daar in aanbouw zijn.
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Modulaire opbouw
De eerste rooier is uitgerust met drie reinigingszonnen achter
de rooiunit en twee transportzonnen. Dat is min of meer de
standaarduitvoering. Voor de allerlichtste grond is er ook nog
een uitvoering met één reinigingszon
en een transportband. Voor meer
reinigingscapaciteit met drie zonnen
zijn deze wel twintig centimeter breder
dan die van de 617. Het modulaire
van het ontwerp blijkt uit de manier
waarop een extra reinigingszon of een
axiaalrollenbed kan worden ingebouwd.
Deze extra stap zorgt er namelijk voor
dat de bieten precies andersom op de
opvoerelevator komen. In dat geval kan
deze van rechtsomdraaiend omgekeerd
worden ingebouwd.

Door de wieluitslag van 70 graden kan de machine bijna om zijn voorwielen
draaien.

De bieten gaan dan linksom en komen zo boven in de bunker.
Voor de ophanging van de extra zonnen of axiaalrollen zijn
alle bevestigingspunten standaard aanwezig.
De grootste verandering in de uitvoering is de motor, die nu
helemaal achter de wielen ligt, daarmee fungerend als contragewicht voor de rooiunit. In combinatie met de dieseltank
van 1000 liter die onder de motor is gemonteerd, zorgt dit
voor een nagenoeg gelijke gewichtsverdeling. Leeg rust
ongeveer 45 procent van het gewicht op de achteras en 55
procent op de vooras. Hoe dat bij een volle bunker is, moet
nog worden vastgesteld. Theoretisch zou het bij de gekozen
bunkervorm gelijk moeten blijven, maar theorie en praktijk
gaan niet altijd gelijk op.
Dankzij het naar achteren verplaatsen van de motor en het
naar voren brengen van de elevator is tussen motor en elevator ruimte ontstaan
voor het bij elkaar
plaatsen van de
achterwielen.
Deze zijn bevestigd aan een draaikrans, waardoor de
machine zeer kort kan
draaien. De binnencirkel is in deze uitvoering
2,40 meter. Dat biedt de
mogelijkheid om heen en

De achterwielen hangen in een centraal geplaatste draaikrans. De wielen kunnen
met een as ook uit elkaar worden geplaatst.

weer te rooien en daarbij zonder steken voor de volgende
rij te draaien. Dat lukt door aan het eind van de rij net even
naar buiten te sturen, waarna een gewoon kopeind breed
genoeg is om de machine direct weer voor de volgende rij
te manoeuvreren. Doordat de maximale wieluitslag van het
achterwiel ongeveer 70 graden is, blijft ook het binnenste
voorwiel net meedraaien in de bocht. Om heen en weer te
kunnen rooien, is ook de sideshift aangepast, zodat deze nu
naar zowel links als rechts dertig centimeter zoekend is.

Lage bodemdruk
Ondanks het bij elkaar plaatsen van de wielen blijft de machine mooi stabiel in het veld. De enige keer dat je merkt dat er
achter maar één steunpunt is, is bij het transport naar de hoop.
Ga je in dat geval door een gat, dan merk je dat de machine wat
wil overhellen. Wie liever wat stabieler staat, kan er ook voor
kiezen om de wielen achter wat verder uit elkaar te zetten. In
dat geval ben je wel het voordeel van deze constructie kwijt
dat de bodem over de hele breedte maar één keer wordt bereden. Met aan de voorzijde 800-banden en achter een 900-serie
sluiten de sporen precies op elkaar aan. Bij de 1050-banden
waarmee deze rooier is uitgerust, is er sprake van een kleine
overlap. Dan blijft alleen een smal strookje tussen de beide
achterwielen onbereden. Bij het ontwerp is ook gedacht aan
de mogelijkheid om rupsen te gebruiken. Op wens kunnen de
voorwielen dan ook worden vervangen door rupsen. Met de
gebruikte 900/60R38-banden voor en 1000/55R32-exemplaren achter is een lage bodemdruk haalbaar. Voor kan de druk
terug naar 1,4 bar en achter is zelfs 1,0 bar mogelijk.
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Twee uitvoeringen
Naast de Q616 komt er straks ook een Q621. Deze heeft
een vijf ton grotere bunker door het opbouwen van
opklapbare zijrekken op de bunker van de Q616. Verder is
deze machine gelijk aan de kleinere basismachine. Voor
het vergroten van de mogelijkheden bij het lossen heeft
de machine een langere losband, die ook dieper kan
lossen. De mogelijkheden worden nog vergroot doordat
de machine ongeveer twaalf graden kan kantelen over
de draaikrans waarin de assen hangen. Deze optie is
aangebracht voor gebruik in heuvelachtig gebied, maar
kan tijdens het gewone werk worden gebruikt om de
machine extra laag of hoog te laten lossen. Het vlakstellen
in heuvelachtig terrein gaat via een automatische
vlakstelregeling. De Q616 is voorzien van een 342 kW
(465 pk) DAF-Paccar-motor, die met 1100 toeren kan
worden gereden. De Q621 heeft dezelfde motor, maar
dan met een vermogen van 375 kW (510 pk).

Via een vijzel worden de bieten verdeeld. Als het achterste deel vol is, verandert automatisch de
draairichting.

Natuurlijk is heen en weer rooien - wat in de testuitvoering
mogelijk is - niet op elk perceel een optie, want lossen kun
je nog steeds maar aan één kant. Voor korte percelen of
percelen met een lage opbrengst werkt het echter wel
prestatieverhogend. Wie dan op één van de twee gangen
rijdend kan lossen, kan bijna non-stop rooien.
Een belangrijke reden voor Vervaet om de rooier in de
basisuitvoering niet met een grotere bunker uit te rusten,
is het beperken van de bodemdruk. “We merken dat er in
het veld steeds meer weerstand komt tegen die heel grote
rooiers. Niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland,
Frankrijk en Engeland merk je dat boeren daar steeds meer
vragen bij stellen. Natuurlijk, als de capaciteit groter wordt,
is dat gunstig. Het is echter de vraag hoeveel je opschiet met
een bunker die een paar ton groter is, zeker als je toch met
een kipper gaat rijden om de bieten op de hoop te brengen.”
Met een relatief kleine rooier en een beperkte bunker
verwacht Vervaet ook een beter economisch plaatje. “Deze
rooier blijft in de basisuitvoering in de buurt van een bruto
prijs van € 430.000,-. Dat past bij veel loonbedrijven die een
relatief klein areaal hebben. Ze hoeven op deze machine wat
minder af te schrijven, omdat de machine ook tweedehands
nog gewild is. Die kan doordat hij minder uren is gebruikt
technisch ook na bijvoorbeeld tien jaar op een loonbedrijf
nog een groot aantal jaren mee. Die heeft dus nog waarde
voor een akkerbouwer die zelf wil rooien. Bij de grote
machines, zoals de drieassers van Ropa en dergelijke, is dat
veel moeilijker. Die zijn technisch aan hun eind en niemand
zit op zo’n gevaarte te wachten. Je moet dus veel meer
afschrijven en dan is het maar de vraag of je ondanks een
hogere capaciteit zoveel goedkoper uit bent.”

Slim concept
De eerste reacties op AgroTechniek Holland en de eerste
ervaringen in het veld bevestigen het gevoel dat Vervaet
hiermee weer een sterke troef in handen heeft: een machine
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De automatische vlakstelling is ook handmatig te
bedienen. Dan kan die worden gebruikt om de valhoogte
te beperken of juist nog hoger op de hoop te kunnen lossen.

die relatief licht en wendbaar is en past in een tendens naar
meer aandacht voor bodem en bodemdruk. Alles staat of valt
echter met de kipper of overlaadcombinatie die je ernaast
het veld in stuurt. Staat die combinatie op goede banden,
dan is dit een mooie aanvulling. Dan heeft Vervaet een slim
concept om voor elke klant een bodemvriendelijk alternatief
samen te stellen.
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