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INLEIDING
Op demonstraties die in 1967 in Frankrijk en België werden gehou
den, werden overwegend zesrijige bietenrooimachines voor de Franse metho
de van bietenoogsten , het chantier décomposée, gedemonstreerd. Het werk
wordt in principe met een drietal machines uitgevoerd, t.w.

een ontblader-

machine of een kopper, een lichter en een lader. Het valt op, dat ontbladermachines meer voorkomen dan (zesrijige) koppers. Hoewel er nog over
wegend sprake is van de gescheiden werkmethode, valt er een neiging waar
te nemen naar het combineren van het lichten en laden van de ontbladerde
of gekopte bieten. Zo toonden SMC, Franquet en Moreau machines, die de
ontbladerde bieten lichten en op de wagen laden. Moreau brengt daarvan
een zelfrijdende versie. Daarnaast toonde Herriau een drierijige zelf
rijdende machine, die ontbladert, scalpeert, rooit, reinigt

en de bieten

in een verzamelbak brengt.
De grond op de Belgische bietenrooidemonstratie was een lichte
leemhoudende grond, die tijdens de demonstratie droog was. Het gewas was
voornamelijk een op eindafstand gezaaid gewas met een vrij holle stand,
waarvan de opbrengst werd geschat op 40 tot 45 t/ha. De bieten waren over
het algemeen klein, maar beweerd werd dat ze zwaar waren. De officieel
meegedeelde opbrengsten lagen tussen de 45 en 50 t/ha. In Frankrijk was
de grond wat zwaarder en enigszins nat door regen, die in de voorafgaande
nacht was gevallen. Vooral door het sterk golvende karakter van het ter
rein kwamen er lage plaatsen voor waar de grond erg nat was en bovendien
vrij zwaar. De bieten in Frankrijk werden geschat op 40 t/ha. Zij waren
niet groot en groeiden regelmatig boven de grond.
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I ED RUKKEN OVER EN BESCHRIJVING VAN DE MACHINES DIE OP DE DEMONSTRATIES
IN BELGIE EN IN FRANKRIJK WERDEN GEDEMONSTREERD

——

„

/fabr. Herriau Cambrai (Nord), Frankrijkv
* ^imp. Steenbergen Dronten N.V., Dronten '
De bekendste vertegenwoordiger van de Franse méthode décomposée

van bietenoogsten is wel HERRIAU. Deze heeft een ontbladermachine die
werkt met een as met stalen klepels die het afgeslagen blad omhoog gooit
in een erboven liggende vijzelbak, die voor zij afvoer zorgt. Daarachter
volgt een as met rubberklepels die op haar beurt gevolgd wordt door een
zestal scalpers. De scalpers hebben tot taak een dun schijfje van de
bieten af te snijden, zodat er geen groene bladresten op de bieten achter
blijven. Deze scalpers zijn zeer eenvoudig van constructie en bewegen in
een parallellogram, dat onder een geringe veerbelasting staat. De taster
van de scalper bestaat uit een steilstaand rekje, waarachter het mes volgt
Een schets hiervan vindt men in afb. 1. Het valt op, dat deze scalper
eerder de neiging heeft om van een door de ontbladermachine reeds "gekopte
biet iets af te snijden, dan van een biet waar nog groene bladstengelresten op staan. Dit zou door een andere stand van het mes, namelijk wat meer
stekend, wellicht kunnen worden opgelost, maar dan worden er weer dikkere
schijven van reeds gekopte bieten afgesneden, wat verlies betekent. Aan
het einde van de vijzelbak, vmar het gekneusde blad de machine verlaat,
was er in Frankrijk een bladverspreider aangebracht, zodat het blad niet
meer op langszwaden bij elkaar kwam, maar verspreid werd(afb. 2). De zesrijige Herriau lichter is uitgevoerd met vaste lichters en twee daarachter
liggende werpraderen. Het reinigen gebeurt voornamelijk door de bieten
tegen een hek aan de buitenkant van de werpraderen te slingeren. Dit hek
werk wordt gevormd door een aantal staven, die hoger en lager kunnen wor
den gezet ten opzichte van het werprad, zodat blad en koppen er onderdoor
kunnen, en eventueel ook kluiten grond, als de bieten tenminste niet klei
ner zijn dan de kluiten. Niettemin is de reiniging van de bieten door
deze lichter van ondergeschikte betekenis. De werkelijke reiniging moet
gebeuren door de Herriau lader, die het zesrijige langszwad opneemt en op
de wagen laadt. Deze lader reinigt de bieten inderdaad goed, wederom met
behulp van een werprad, dat reinigt door centrifugale kracht. Ook hier
geldt nog, dat de bieten op natte zware grond, naar Nederlandse begrippen,
onvoldoende worden gereinigd of teveel beschadigd.

- 3 Behalve deze zesrijige machines voor de gescheiden werkmethode,
heeft Herriau een prototype van een drisrijige zelfrijdende bietenrooier
ontwikkeld (afb. 3)« Hij bestaat uit een drierijige ontbladermachine ge
volgd door drie scalpers, die weer gevolgd worden door drie vaste lichters
die de bieten op één groot zeefrad brengen. Daarna volgt, over kettingen,
het transport van de bieten naar een drie tons verzamelbak op de machine.
Het gewicht van deze machine bedraagt zes ton. Voor aandrijving en voort
beweging zorgt een JO pk dieselmotor.

De machine is voorzien vaJi een

toerenvariator en beweegt zich voort op banden van 18,4 - 34,10 ply.
Hoewel de machine vrij vlot werkte, moet worden gezegd dat de reiniging
van de "bieten beslist onvoldoende was. In de bak kwamen bieten met veel
grond en veel groene bladdelen voor. Interessant is, dat de ontbladerapparatuur en de lichters in één lijn staan opgesteld. Herriau completeert
zijn bietenrooimachine-programma met een gecombineerde grijper, reiniger
en lader. Het is een zelfrijdende machine, die naast een bietenhoop wordt
geplaatst en die de bieten met een grijper uit de hoop oppakt en op een
reinigingsinstallatie in de machine deponeert. De reinigingsinstallatie
bestaat wederom uit een werprad, waarop de bieten door centrifugale kracht
worden gereinigd. Bieten, blad en grond worden daar gescheiden. Grond en
blad komen op de afvoertransporteur, de bieten komen via een andere trans
porteur op een wagen of vrachtauto. Op deze wijze is het Herriau-systeem
compleet, hoewel laatstgenoemde machine alleen rendabel kan worden ge
maakt door suikerfabrieken en niet door telers.
, /fabr. Ets Bailly, 5 bis, place du Marché, Corbeil, Frajakrijk
—• ° ^imp. U.V. Koninklijke Handelsmaatschappij Wed. J.C. Massee & Zoon,
Zwolle
Een tweede bekende vertegenwoordiger van de Franse bietenoogstmethode is SMC. Deze fabrikant combineert soms het zesrijig koppen (GILLES)
met zesrijig lichten en daarna laden. Er worden ook ontbladermachines in
gezet, maar deze zijn evenmin als de kopper van eigen merk, doch van de
SUNT HUBERT. De Belgische fabriek ontwikkelde een zesrijige ontbladermachine naar een ontwerp van Prof. Balligand (afb. ^ en 6), Hij wijkt
principieel af van andere ontbladermachines. In de eerste plaats is hij
gebouwd voorop de trekker. Het afslaan van het blad gebeurt met een twee
tal trommels met enkele lijsten erop. De onderste trommel werkt tegen de
rijrichting in, de bovenste trommel in de rijrichting. Het blad wordt
dus door de eerste trommel als het ware naar voren geworpen en door de
erboven liggende trommel weer naar achteren in een vijzelbak geslagen.

- 4 Daarna volgen nakoppers in de vorm van freesjes, evenals de trommels aan
gedreven door de trekkeraftakas« Deze freesjes, die veerbelast zijn door
een bladveer,frezen de achtergebleven stengelresten van de bieten» De
freesjes hebben een diameter van + 25 cm en bestaan uit een zestal naast
elkaar geplaatste schijven* Over deze schijven is een drietal lijsten ge
last. De breedte van een freesje is eveneens + 25 cm (afb. 7)• De kwali
teit van het werk maakte een goede indruk, maar was niet beter dan van
goede scalpers.De bieten krijgen een enigszins ronde kop, waarbij de nei
ging bestaat dat er aan de voorzijde en aan de achterzijde van de biet
iets te veel wordt verwijderd,. Bladeren aan de zijkanten van de bieten
worden onvoldoende verwijderd, zodat men bieten krijgt met zogenaamde
"oren". Niettemin was het werk van deze machine, die nog als prototype
moet worden beschouwd, op beide demonstraties aanvaardbaar. Het benodigde
vermogen is waarschijnlijk relatief laag» De beide trommels vooraan de
machine veroorzaken een zekere zuigkracht, zodat het blad rechtop wordt
gezogen. De SMC zesrijige lichter bestaat eveneens uit zes lichters met
daarachter twee liggende werpraderen, die reinigen volgens centrifugaalprincipe. Daarnaast ontwikkelde SMC

een lichter-lader» gebaseerd op de

hiervoor genocndc zesrijige lichter« Bij deze machine draait er vlak boven
de werpraderen een grote korf, waarin de bieten door de werpraderen van
weerszijden worden geworpen. De korf draait de bieten mee omhoog, waarna
ze via een transporteur op een meerijdende wagen worden geladen» De rei
niging van dit geheel is op zware grond beslist onvoldoende.
^ w _
/fabr. G-. Franquet Guignicourt (Aisne), Frankrijk-v
J?KALMq.uais
*
G e m e r e n & Z n r s Greup
Een derde vertegenwoordiger van het Franse bietenrooisysteem wordt
gevormd door FRANQUET. Deze fabrikant beschikt eveneens over een ontbladermachine met twee assen, één met metalen klepels en één met rubber klepels
gevolgd door scalpers.

De scalpers van deze machine bestaan uit een rekje

gevolgd door een mes, waarbij het opviel dat de staven van het tasterrekje zelfs tot boven de messen doorliepen» Het geheel beweegt zich op en
neer in een parallellogram. Overigens biedt deze Franquet ontbladermachine
geen bijzondere perspectieven. De Franquet lichter is uitgerust met zelf
zoekende scharen onder veerbelasting, zodat ze telkens weer op hun mid
denstand terugkomen. De reiniging gebeurt eveneens op twee liggende werp
raderen met centrifugaalkracht, dus slingerreiniging. De Franquet lader
heeft geen bijzondere eigenschappen»

- 5 BARRATJLT-LEPIHE s(fabr e Ets Barrault-Lepine, 80 Loeuilly, Frankrijk)
Een andere Franse fabriek van zesrijige machines voor de geschei
den bietenoogstmethode is SARRAULT-LEPIÏÏE. De ontbladermachine van deze
fabrikant wordt eveneens gevormd door een as met stalen klepels en een as
met rubber klepels» De scalpers van deze machine zijn evonsena van een
voudige constructief er wordt in plaats van een tasterrekje een taster
gebruikt van halfronde metalen rechtopstaande plaatjes. Evenals bij alle
scalpers gebeurt de bevestiging van het mes met een veerbelaste snelsluiting. De zesrijige lichter van Barrault-Lepine licht de bieten met schij
ven zoals van een schijveneg. De bieten worden dus als het ware uit de
grond geploegd en met zeer veel grond op de erachter liggende werpraderen
gebracht. Deze werpraderen zijn dan ook geenszins in staat om een vol
doende scheiding teweeg te brengen tussen de grond en de bieten, laat
staan om vastklevende grond van de bieten te verwijderen. Bij de BarraultLepine lichter werd in België een GILLES ontbladermachine ingezet (afb. 8).
Deze ontbladermachine werkt wederom met twee assen, één as met stalen
klepels en één as met rubber klepels, waarachter de scalpers volgen met
messen die worden geleid door een tasterrek met lange staven. Het laden
gebeurde bij deze combinatie door een PICAEDE lader, die geen bijzondere
reiniging had. De constructie van de scalpers van de Gilles ontblader
machine wordt gegeven in afb. 9* die van de scalpers van de BarraultLepine ontbladermachine in afb» 10 en 11.
EGIS s (fabr. 15-17 *"ue Aubar, Paris, Frankrijk)
De EGIS ontbladermachine heeft één as met stalen gebogen messen
per gewasrij, zodat hier sprake is van zes ontbladerelementen op één rij.
Daarachter volgen wederom scalpers, waarvan de messen door tasterrekjes
over de bieten wordeh geleid. Zij bewegen volgens een parallellogrambeweging. De zesrijige lichter van Egis heeft één groot werprad in het mid
den van de machine. De bieten van de buitenste lichters worden over de
grond aangeschoven met korte vijzels. De lichters zijn min of meer zelf
zoekend en verticaal veerbelast. De Egis lader heeft als bijzonderheid,
dat de bieten worden gereinigd op kooirollen, waarvan de lijsten worden
gevormd door spiraal veren. "Vandaar komen de bieten in een korf, die aan
de zijkant van de machine draait, zoals bij een aardappelrooier. De bui
tenwand van deze korf wordt gevormd door losse
en lj).

bewegende delen (afb. 12

- 6 MOREAU'
* ^imp.

Moreau Noyelles-sur Escaut par Marcoing (ïTord),
\
W. v. Gemeren & Zn., Greup
Frankrijk'

De MOREAU ontbladermachine wijkt qua opstelling van de werkende
delen af van andere ontbladermachines (afb. 14 en 15). De machine heeft
vooraan een as met stalen klepels en daarachter volgen koppers met schijventasters. Deze zijn gelijk aan die van conventionele uitvoeringen, maar
kleiner en zwaarder. Ze worden aangedreven. Daarachter volgt een gedeelde
schuinstaande as met rubber klepels, die het blad van de bieten verwijdert
en naar de zijkanten van. de gekopte bietenstrook brengt. Dit is dus een
principieel andere opstelling, namelijk eerst een klepelas met stalen
klepels, dan de ûn dit geval aangedreven "scalpers" en pas daarna de
rubber klepelas. Hoewel men wellicht zou vermoeden dat het werk van deze
machine, vooral het kopwerk, beter zou zijn dan van andere machines,werd
dit op de demonstratiesniet duidelijk aangetoond. De zesrijige lichter
van Moreau wijkt eveneens af van andere machines. Achter de zes lichters
bevinden zich in dit geval twee brede korte kettingen, die de bieten
omhoog voeren tegen twee schuinliggende aangedreven vijzels, die de bie
ten naar het midden van de machine draaien, waarna ze op langszwad

wor

den afgelegd. Bladresten en eventueel grond kunnen onder de schuin ge
plaatste vijzels door passeren (afb. 16). Eenzelfde systeem van een vij
zel die de bieten tegenhoudt en terugwerpt, past Moreau toe op de lader.
Overigens is dit een lader met kettingreiniging, die verder weinig bij
zondere perspectieven biedt. Tenslotte heeft Moreau een zesrijige zelfrijdende lichter ontwikkeld, die de bieten direct op een meerijdende
wagen laadt. De ontbladerde of gekopte bieten worden met vaste lichters
gelicht en via kettingen (kettingreiniging) en een afvoertransporteur
op een meerijdende wagen verzameld (afb. 17)» Vdór de lichters van deze
machine is een as met rubber klepels gemonteerd, die de bieten vanaf de
lichters in de machine slaat.
MATROT s (fabr. 60 Noyers-Saint Martin, Frankrijk)
Hoewel werkend met dezelfde reeks van machines voor ontbladeren,
lichten en laden, heeft MATROT hiervoor een aantal werktuigen, die enigs
zins afwijken van de meeste constructies. De Matrot ontbladermachine
heeft op normale wijze een as met stalen klepels, gevolgd door een as
met rubber klepels en daarna scalpers. Het bijzondere van deze machine
is evenwel, dat de vijzel het gekneusde blad afvoert in een blazer, die
het op een meerijdende wagen kan blazen (afb. 18). Bijzonder interessant

- 7 is de constructie van de scalpers van deze machine. Door een verschillende
plaatsing van de draaipunten van het tasterrekje en de arm van het kopmes
wordt bewerkstelligd, dat het mes achter het tasterrekje verdwijnt als
dit over een hoge biet heen gaat. Dit betekent, dat er van bieten die al
zijn gekopt door de stalen klepelas van de ontbladermachine niet nogmaals
een schijfje wordt afgesneden S Dit systeem maakte op de demonstratie in
Frankrijk een zeer goede indruk (afb. 19)« De zesrijige lichter van
Matrot (afb. 20 en 21) wijkt eveneens af van de hiervoor beschreven con
structies. Achter de lichters bevinden zich namelijk drie kleine werpraderen in plaats van twee grote, die alle worden aangedreven. Daarachter
bevindt zich nog een klein vierde werprad, dat vanaf één van de drie vo
rige door middel van een snaar overbrenging wordt aangedreven. Aan de om
trek van de werpraderen zit een stalen ring, waarop de rechte spaken uit
monden. Op natte, klevende grond hebben de werpraderen de neiging om van
af de stalen ring aan de omtrek naar het midden toe vol te lopen. Het ge
heel maakt een solide indruk, maar of de aanwezigheid van vier kleine
werpraderen inderdaad de voorkeur verdienen boven twee grote is zeer de
vraag. De begrenzing van de werpraderen gebeurt door sterke gebogen veren
waartegen de bieten worden geslingerd, zodat er een trillende beweging
ontstaat die de veren schoonhoudt. De lichters van de Matrot lichter
staan vast in horizontale richting, maar zijn verticaal beweegbaar onder
zware veerbelasting. De lader van Matrot heeft een vijzelreiniger boven
aan de zeefketting.
Tevens was or op do demonstratio in Frankrijk oen onbekend fabrikaat,
waarbij de ontbladermachine voorop de trekker was geplaatst en achter
dezelfde trekker een zesrijige lichter met werpraderen (Barrault-Lepine).
Deze combinatie was zeer lang en moeilijk wendbaar. Het werk van de ont
bladermachine was slechtj omdat er zeer dik door de scalpers werd gekopt
(afb. 22). Dit werd veroorzaakt doordat de messen te ver achter de tasterrekjes waren bevestigd. De dikke koppen en schijven van de bieten kwamen
bij het lichten in het bietenzwad terecht en zullen daar als tarra worden
be schouwd !
Tenslotte nog enkele opmerkingen in het algemeen over de Franse
bietenoogstmethode. Er is al opgemerkt dat men er in Frankrijk blijkbaar
naar zoekt om het laden ineens uit te voeren, dus zonder tussenopslag in
langszwaden op het veld. Deze tussenopslag is immers zeer gevaarlijk als
er veel regen valt of als er plotseling vorst invalt. De werpraderen heb
ten de neiging om de grond vrij fijn te maken, zoals dit ook bij aard-

- 8 appelrooien het geval is. Dat maakt het voor het laden na regen "buitenge
woon moeilijk. De neiging tot direct laden is dus begrijpelijk, maar vergt
aan de andere kant een zeer goede transportorganisatie, terwijl het soms
aangevoerde voordeel van "ontkoppeling" van het rooien en het transport
van de bieten dan niet meer opgaat. Niettemin geven machines als de zelfrijdende drierijige Herriau bietenrooier, de zelfrijdende lichter-lader
van Moreau en de lichter-laders van SMC en Franquet deze richting weer.
Bij de ontbladermachines viel het op dat vrijwel alle ontbladermachines in Frankrijk waren uitgerust met een zeer eenvoudige bladverspreider aan het einde van de vijzelbak, zodat het blad niet meer op langszwaden
kwam, maar meteen werd verspreid. Het verspreiden kan niet over de volle
breedte gebeuren, maar moet beperkt blijven tot een zekere breedte ten
einde te voorkomen, dat de bieten tussen hot fijngôkneusdo verspreide
blad liggen.

Dit zou bij het laden onder natte onstandigheden

veel bezwaren kunnen opleveren. Een bladverspreider wordt in afb. 23 weer
gegeven.
Wat de nakoppers of scalpers betreft, die achter de ontbladermachines worden gebruikt, kan in het algemeen worden opgemerkt, dat zij
de neiging hebben om koppen mee te slepen. Di.t komt omdat de ruimte tussen
het tasterrekje en het mes altijd zeer klein is, zodat de koppen blijven
hangen. Op dat moment werkt zo'n scalper niet goed mèer. De meestbelovende
constructie was de Matrot scalper, waarbij het mes op een hoge biet achter
het tasterrekje verdwijnt en niet meer kan snijden. Men zou dit moeten com
bineren met een toenemende druk op het mes bij lage bieten.
De nakopper/frees van Balligand heeft weliswaar perspectieven, maar
behoudt het bezwaar, dat hij door zijn diancter niet gemakkelijk goed werk zal
doen in bieten die zeer dicht bij elkaar staan, tenzij deze over één kam
zouden worden geschoren, hetgeen natuurlijk niet de bedoeling is.
De reiniging door de werpraderen van de lichters moet beslist als
onvoldoende worden beschouwd. Deze werpraderen dienen voor het brengen van
de bieten op langszwad, maar hebben als reinigingsmedium weinig betekenis.
De fout kan echter moeilijk aan de werpraderen, die over het algemeen een
diameter van 1,50 m hebben, worden geweten. De fout ligt bij de lichters,
die de bieten met teveel grond op de zeefraderen deponeren Î Men zou een
combinatie moeten zoeken van lichters, die de bieten schoon uit de grond
lichten en ze daarna op de werpraderen brengen. Dan krijgt ook de concep
tie van een lichter-lader meer perspectieven ! Nu moet men vaak speculeren
op een paax droge uren voordat de lader zijn werk gaat beginnen, waardoor
er dan vooral op lichte grond nog wel sprake is van verwijdering van grond.

- 9 -

Over het algemeen ziet men echter in België en in Frankrijk dat de tieten
met relatief veel grond -gezien tegen de omstandigheden van de lichte grond
waarop deze machines werken- dus vuil op de wagen terechtkooen , omdat zeonvoldoende worden gereinigd»
Het ontkoppelen van het lichten en het laden is, het zij nogmaals
betoogd, gevaarlijk. De conclusie moet dus zijn, dat de gebezigde lichters
niet deugen en dat het toepassen van lichters, die de bieten schoon uit
de grond halen en de ontwikkeling daarvan zeer belangrijk is. Daarnaast
zijn de scalpers van de ontbladermachines overwegend te simpel van con
structie om daar goed werk van te kunnen verwachten, zeker niet in een
gewas met een onregelmatige plantenverdeling in de rij, zoals dat in
een eindafstandzaai-gewas of een machinaal gedund gewas moet worden ver
wacht. Deze scalpers bieden daar zeker niet de gezochte oplossing.
Tenslotte was het op de Franse demonstratie opmerkelijk, dat veel
trekkers voor de lichters en de ontbladermachines op "dubbellucht" waren
gezet, zodat twee van de zes rijen bieten tussen trekkerbajiden door pas
seerden. De bieten waren hier op 45 cm gezaaid, hetgeen in Frankrijk al
gemeen het geval is.

Afb. 1 Een scalper (nakopper) van de Herriau ont
bladermachine. Het kopmes wordt door een
steilstaand rekje over de ontbladerde bieten
geleid.

Afb. 2 Een bladverspreider onder de vijzelbak van
de Herriau ontbladermachine, waardoor het
blad niet meer in een aparte vierde werkgang verspreid behoeft te worden.

Afb. 3 Zelfrijdende drierijige Herriau bietenrooier
met een ontbladeraar in plaats van koppers.

Afb. 4 Ontbladermachine van S. M. C. De staven
van de tasterrekjes liggen vlakker dan bij
de Herriau scalpers.

Afb. 5 Ontbladermachine van de Saint Hubert, naar
een ontwerp van Prof. Balligand.

Afb. 6 De nakoppers (freesjes) van de ontbladermachine naar Prof. Balligand (de Saint Hubert).

Afb. 7 Detail van de nakopper van de Balligand
ontbladermachine. Men krijgt ronde, afgefreesde koppen aan de bieten.

Afb. 8 Een Gilles ontbladermachine met scalpers.

Afb. 9 Detail van een scalper van de Gilles ontbla
dermachine. Let op de vlakliggende staven
van het tasterrekje.

Afb. 10 Een scalper van de Barrault-Lepine ontbla
dermachine. De tastplaten voor het kopmes
staan steil.

Afb. 11 Veerbelaste scalpers aan
de Barrault-Lepine ontbladermachine.

Afb. 12 Een bietenlader van E.G.I.S.
met een opvoerkorf.

Afb. 13 De opvoerkorf van de E. G. I. S. bietenlader
heeft een buitenwand van losse, bewegende
leden. De reiniging van de bieten gebeurt
op kooirollen met lijsten van spiraalveren.

ne. De scalpers (nakoppers) zijn kleine con
ventionele koppers met een aangedreven
tastwiel.

Afb. 15 Moreau ontbladermachine met schuingeplaatste rijenschoners.

Afb. 16 Moreau zesrijige lichter voor gekopte bieten. De vijzels voeren de bieten naar het
midden van de opvoerkettingen.

Afb. 17 Zelfrijdende zesrijige lichter/lader van
Moreau, waardoor er één werkgang kan
worden bespaard.

Afb. 18 Matrot ontbladermachine met werpblazer.

Afb. 19 Detail van de scalpers aan de Matrot ontbladermachine : bij een hoge biet verdwijnt
het kopmes achter het tasterrekje.

Afb. 20 Zesrijige Matrot lichter met vier werpraderen, die begrensd worden door krulveren.

Afb. 22 Een voorbeeld van een slecht
afgestelde scalper : het kop
mes zit te ver onder het tasterrek en snijdt veel te dikke
plakken biet af.

Afb. 23 Een detail van een blad(moes)verspreider
onder de vijzelbak van een ontbladermachine.

