In de rubriek Tech & Mech is er aandacht
voor zowel nieuwe als vernieuwende
producten uit de sector. Een plek waar
techniek en mechanisatie structureel
aandacht krijgen.
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‘Korte reinigingslijn met
grote capaciteit’
uit. De rollen kunnen gereinigd
worden met de ‘Turbo-Clean’. Door
deze functie gaan de rollen op vol
vermogen draaien en spat het aangekoekte zand ervan af.

CAPACITEIT
Half juli zijn er twee rooimachines
ingezet om de tulpenbollen van
Apeldoorn Bloembollen uit de grond
te krijgen. Deze hoeveelheid bollen
wordt diezelfde dag door de machine
verwerkt. Op vol vermogen lopen de
bollen met een razend tempo over de
banden. Van Haaster noemt de capaciteit en de productvriendelijkheid
van de machine pluspunten. “De
machine kan de oogst van twee rooimachines makkelijk aan. Het is een
korte reinigingslijn met een grote
capaciteit. Bijkomend voordeel is een
snelle soortwissel. In dit geval wordt
er gerooid in kuubkisten. Wanneer
er met kiepers wordt gerooid, is de
aanvoer iets gelijkmatiger.”
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Voorheen gingen de bollen van
Apeldoorn Bloembollen in Egmond-Binnen na het rooien over
een zeef om het zand er tussenuit te
halen. “Bij ons in de bodem zitten
schelpen. Door de zeef werden die
schelpen net kleine messen. Daarom
wilden we een machine die productvriendelijker was”, licht Jan-Karel
Apeldoorn van het bedrijf toe. De
keus viel op een Grimme RH24-45
ontvangstbunker. Mechanisatie
Haarlemmermeer (MH) is premium
partner van Grimme en heeft de
bunker aangepast aan de wensen

van Apeldoorn Bloembollen. “Dit
gaat in samenspraak met Grimme”,
verklaart Walter van Haaster van
MH. “We hebben een presenteerband toegevoegd. Hierdoor ontstaat
een gelijkmatige aanvoer. De bollen
rollen minder en er is één stroom
aan bollen. Hierdoor is de machine
iets langer geworden en was het
nodig om het frame aan te passen
en te verstevigen.” Na de presenteerband komen de bollen over acht
gladde Polyurethaan-rollen. Deze
zijn in te stellen op elke gewenste
afstand zodat het zand en in dit
geval de schelpen wegvallen. Daarna volgen zes spiraalrollen voor de
voorsortering van de tulpenbollen.
“Om de machine geschikt te maken
voor meerdere gewassen, zijn de rollen uitwisselbaar. De spiraalrollen
kunnen omgewisseld worden naar
gladde rollen. Daardoor kunnen
ook producten als Muscari met een
kleine ziftmaat op deze machine
verwerkt worden”, legt Van Haaster

Deze ontvangstbunker is de eerste
die door MH geschikt is gemaakt
voor de bloembollenteelt. “Deze machines zijn eigenlijk gemaakt voor
de akkerbouw. Dat is een grotere
markt en daarom is het prijstechnisch interessant,” meent Van Haaster. “Inmiddels draaien er meerdere
ontvangstbunkers in de bloembollen. Nieuw dit jaar zijn twee extra,
verstelbare spiraalrollen. Deze volgen na de gladde- en spiraalrollen.
Bijzonder aan deze extra rollen is
dat ze in een hoek afgesteld kunnen
worden om de val te verkleinen.
Hierdoor vallen de bollen bijna plat
op de productband.”

Op de website van Greenity staat een
film waarin de gehele lijn te zien is. Van
ontvangstbunker tot kistenvuller.
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