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Nieuwe Enduroaardappelrooier voorgesteld
en buffercapaciteit. Anderzijds vind je
er ook de gekende Dewulf-techniek in
terug die werd opgebouwd gedurende
de dertig jaar dat zelfrijders worden
gebouwd.

Tom Destoop, verantwoordelijke Mechanisatie en Bodembeheer

Aandacht voor bodemdruk en
reinigingscapaciteit

D

De Enduro werd ontwikkeld met drie
kernbegrippen in het achterhoofd:
productvriendelijkheid, capaciteit en
gebruiksgemak. Leeg weegt de
machine die wordt aangedreven door
een 450 pk sterke Scaniamotor 27 ton.
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Dewulf onthulde onlangs online zijn nieuwe vierrijige aardappelrooier
op banden. Deze spectaculaire machine bouwt verder op de expertise
van de Kwatro-rupsenrooier. Ze kwam tot stand op basis van concrete
vragen van trouwe klanten en bevat enkele opvallende nieuwe
eigenschappen.

ewulf Enduro is een vierrijige
zelfrijdende zeefbandrooier
op banden. De rooier is het
resultaat van enkele jaren intensieve
ontwikkeling, waarbij rekening werd
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gehouden met de input van loonwerkers en aardappeltelers. De machine op
banden is enerzijds uitgerust met
nieuwe technologieën op het vlak van
bodemdruk, productreiniging en -flow,
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De bunker biedt extra zeefcapaciteit tijdens het lossen:
de bunkervloer wordt
namelijk gevolgd door
een afvoerelevator
met spijlenketting die
overtollige grond
zeeft.

Dankzij de ergonomisch
ontworpen joystick ligt je
hand in een comfortabele
horizontale houding.
Bovendien zitten alle knoppen
binnen ‘duimbereik’. De
software voor het touchscreen
werd in-house ontwikkeld en bouwt
verder op de interface die je van een
Dewulf-rooier gewend bent.
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Hoewel een rupsuitvoering de bodem
minder belast, doet ook de Enduro het
op dit vlak vrij goed met een druk
vanaf 1,5 kg/cm² op de achterwielen
en 1,8 kg/cm² op de smalle voorwielen. Dit wordt gerealiseerd door een
uitgekiende gewichtsverdeling over
drie assen en door de optionele banden met VF-technologie. Het geheel
van technieken die de lage bodemdruk
van de rooier realiseren, noemt
Dewulf Soil-Saver. Doordat het
zwaartepunt van de machine meer
achteraan ligt, komt er maximaal
4 ton op de vooras te liggen. Hiermee
garandeert de Enduro dat de ruggen,
ook in natte omstandigheden, minimaal beschadigd worden door de
voorwielen. De twee assen achteraan
nemen dus het meeste gewicht voor
hun rekening. Ze zijn pendelend opgehangen zodat alle wielen steeds maximaal contact houden met de grond.
Net zoals bij de Kwatro kent de Enduro
geen vernauwingen over zijn zeefbanden. Dat zorgt voor een optimale zeefcapaciteit door de machine. De helling
van de reinigingsmodule kan eenvoudig traploos aangepast worden tussen
0° en 12°, naargelang de reinigingsbehoefte. Bovendien kan de module met
axiaalrollen onder iedere hellingshoek
worden gebypasst voor meer flexibiliteit.
Vanuit de cabine heb je een uitstekend
zicht op de rooiunit. De ergonomische
N-joystick, in combinatie met het
touchscreen, zorgt voor een simpele en
intuïtieve bediening van de machine.
Deze joystick zal ook in de andere
rooiers van Dewulf geïmplementeerd
worden. Op de weg haalt de rooier een
snelheid van 32 km/uur. ->

Standaard is de Enduro
uitgerust met een axiaalmodule van 30 rollen die
regelbaar zijn in snelheid.
Twee valbrekerrollen zorgen ervoor dat de FillTastic (ringelevator) over
de volledige breedte
wordt gevuld. Zo wordt
een uiterst aardappelvriendelijk transport
gewaarborgd.
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Vanuit de cabine
heb je een uitstekend
zicht op de rooiunit.
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het product geminimaliseerd.
Een aangedreven rooiunit met dieptecontrole is een mogelijke optie voor
zware gronden. De Enduro heeft een
vanafprijs van 450.000 euro. Je kan er
volgens Dewulf 1 ha aardappelen per
uur mee oogsten. n
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De tweedelige bunker
met afvoerelevator
heeft een inhoud van
10 ton.
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De ringelevator is de unit die de aardappelen op het einde van de machine
naar boven brengt. De Enduro maakt
hiervoor gebruik van gepatenteerde,
nieuwe technologie die de naam FillTastic kreeg. Deze ringelevator werkt
met brede zakken zonder tegenketting.
Hij heeft een capaciteit van 200 ton/
uur en dat aan een aardappelvriendelijke snelheid, die automatisch via een
sensor wordt geregeld. De sensor
waakt constant over de vulgraad van
iedere zak en past de snelheid automatisch aan volgens de toevoer van het
product. Standaard is de Fill-Tastic

uitgerust met geperforeerde zakken die
in zekere mate zeefcapaciteit garanderen. Optioneel kan je kiezen voor
gesloten zakken (ideaal voor kleine
kalibers).
De tweedelige bunker met afvoerelevator heeft een inhoud van 10 ton. Doordat de vaste bunkervloer wordt gevolgd
door een afvoerelevator met spijlenketting, wordt overtollige aarde uitgezeefd tijdens het lossen. De afvoerelevator van de Enduro reikt over vier
volledige rijen, waardoor je steeds eenvoudig kan lossen, ook bij het openen
van percelen. De kantelende top verzekert daarbij een productvriendelijk
proces, want zo wordt de valhoogte van
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Unieke productflow en grote
buffercapaciteit

Het geheel van technieken die de lage bodemdruk van de rooier realiseren, noemt Dewulf Soil-Saver. Doordat het zwaartepunt van de
machine meer achteraan ligt, komt er maximaal 4 ton op de vooras te liggen.
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