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DEWULF ENDURO GOEDKOPER
ALTERNATIEF VOOR KWATRO

Al anderhalf jaar is de nieuwe Enduro van Dewulf op de markt, maar nog maar weinigen
hebben de rooier gezien. Hij stond in november 2021 op de aardappelbeurs Interpom in
Kortrijk, maar op rooidemo’s en mechanisatiebeurzen is de Enduro nog niet gezien. Voor de
presentatie op de Aardappeldemodag was er een eerste kennismaking en praktijkervaring.

‘HET VERSCHIL MET DE
CONCURRENTIE IS DAT
DE ENDURO ACHTER EEN
TANDEMAS HEEFT IN
PLAATS VAN ÉÉN AS OF
EEN RUPS’

Dewulf heeft de Enduro
ontwikkeld, als regelrechte
concurrent van de AVR
Puma en de Grimme
Varitron 470.
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Dewulf heeft met de Kwatro al jaren een vierrijige
zelfrijdende aardappelrooier in zijn programma.
Dit is een hoge-capaciteitsmachine met voor rupsen, achter een sturend wiel en de rooibek voor
het rupsonderstel. De concurrentie, AVR, Grimme
en Ploeger, hanteren een ander concept, namelijk
achter brede banden of een rups en smalle cultuurbanden voor, met daartussen de rooibek.
De Kwatro heeft zijn voordelen, zeker tijdens
zware rooiomstandigheden, maar is wel aanmerkelijk duurder dan de AVR Puma, de Grimme Varitron 470 en de Ploeger AR-4BX. Dat verschil kan
oplopen tot zo’n € 70.000,-. Ook bleken veel potentiële klanten niet zo gecharmeerd van rupsen,
vanwege de grote slijtage op de weg, de lage
rijsnelheid en de hoge onderhoudskosten.
Om extra marktaandeel te winnen, besloot Dewulf een rooier als de concurrentie te ontwikke-

len, de Enduro. Het verschil is wel dat de Enduro
standaard achter een tandemas heeft in plaats
van één as of een rups. Dewulf monteerde ook
een grotere bunker van tien ton. Deze is meer
naar achteren gepositioneerd, zodat het zwaartepunt boven de tandem ligt. Hierdoor rust volgens
Dewulf ook met volle bunker maar vijftien procent van het gewicht op de voorbanden en blijven
de ruggen intact. Ondanks de grote bunker en het
relatief hoge eigen gewicht van 27 ton claimt
Dewulf dat door het tandemstel met VF-banden
de bodemdruk de 1,5 kilo per vierkante centimeter niet overschrijdt.

CONVENTIONEEL ROOICONCEPT
Het rooiconcept is nagenoeg gelijk aan dat op de
Kwatro. De Enduro heeft vier zeefbanden en twee
loofrollen en een (gepatenteerde) ringelevator
die de aardappelen naar boven transporteert. De
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Breedte graafmat en zeefmatten

1460 mm

Lengte graafmat

1870 mm

VIERRIJER SPAART MANNETJE UIT

Lengte eerste zeefmat

3250 mm

Lengte tweede zeefmat

2280 mm

Lengte derde zeefmat

2370 mm

Verdere reiniging

egelband en axiaalset

Aantal loofrollen

twee

Banden voor

BKT VF270/95R48
(optie: Alliance 270/95R48VF)

Banden achter

viermaal Michelin 750/65R26VF.

Motor

Scania DC13, Stage V, 331 kW
(450 pk)

Brandstoftank

725 liter

AdBlue-tank

60 liter

Totale lengte

4,87 m

Grootste breedte

3,50 m

Grootste hoogte

4,00 m

Bunkerinhoud

15 kuub (10 ton)

Leeg gewicht

27 ton

Prijs

vanaf € 500.000,-

Informatie

www.dewulfgroup.com

Gerjan Ziengs (36) in het Drentse Klazienaveen is een van de eerste
gebruikers van een Dewulf Enduro. Ziengs heeft in maatschap met zijn
vader Gerrit een veenkoloniaal akkerbouwbedrijf met aardappelen,
suikerbieten, granen, uien en valeriaan, wat rosékalveren en een loonwerktak voor het rooien van aardappelen.
Ziengs teelt zetmeelaardappelen voor Avebe, vlokkenaardappelen
voor Aviko Potato en Emsland Food en fritesaardappelen voor McCain.
Het bedrijf heeft drie man personeel. Tot vorig jaar rooide Ziengs de
aardappelen met twee getrokken tweerijige Grimme SE-rooiers, maar
vanwege personeelsverloop wilde Ziengs graag overstappen op een
vierrijige zelfrijder, omdat hij daarmee een man kan uitsparen. Hoewel
Ziengs altijd tevreden was over Grimme viel zijn keus uiteindelijk op
de Dewulf Enduro. Hij was vooral gecharmeerd van het banden-tandemstel, een optie die AVR en Grimme niet hebben. Dat geeft veel
draagvermogen. ”Het alternatief van Grimme was een driehoeksrups
achter, maar daar ben ik geen fan van”, zegt hij. “We moeten met de
rooier nogal wat afstanden afleggen. We hebben onze percelen overal
en nergens. Rupsen hebben met veel transport over de weg veel slijtage en een te lage snelheid. Een tweede voordeel van de Enduro was
zijn grotere bunker.”
Ziengs kocht de rooier in januari 2021 en heeft er nu een half seizoen
mee gedraaid. Hij is tevreden over de rooier: weinig rooibeschadiging,
een gigantische zeefcapaciteit en
gemakkelijk te bedienen. “Mijn
vader van in de zestig had hem zo
onder de knie”, vertelt hij. Als
verbeterpunt noemt hij de loofverwerking van groenig staande
percelen. Andere klepels in de
loofklapper hebben al veel verbeterd, net als de montage van drie
Gerjan Ziengs heeft met vader Gerrit
steekbeitels in plaats van één.
een akkerbouw- en loonbedrijf in het
Drentse Klazienaveen.
Dat stroopte te veel.

zeefbanden op de Enduro hebben net als op de
vierrijige Kwatro geen vernauwingen. Dat moet
voor een optimale zeefcapaciteit zorgen. De helling van de reinigingsmodule kan traploos worden aangepast tussen nul en twaalf graden,
uniek binnen het segment. Bovendien kan de
module met axiaalrollen onder elke hellingshoek
worden gebypasst voor nog meer flexibiliteit. De
bypass is overigens aan of uit, er is geen tusseninstelling mogelijk.

‘DE HELLING VAN DE REINIGINGSMODULE
KAN TRAPLOOS WORDEN AANGEPAST TUSSEN
NUL EN TWAALF GRADEN’
De ringelevator heeft een capaciteit van 200 ton
per uur. De snelheid wordt automatisch via een
sensor geregeld. Dewulf noemt dat Fill-Tastic. De
tweedelige bunker met afvoerelevator is de grootste in zijn segment. Dewulf claimt zelf dat de
bunker tien ton bergt, maar 8,5 ton is in de praktijk meer reëel. Dat is nog steeds zo’n 1,0 tot 1,5
ton meer dan de AVR en de Grimme, maar wat
minder dan de Ploeger, die echter standaard achter op rupsen staat. Doordat de vaste bunkervloer
aansluit op een afvoerelevator met spijlenketting
wordt extra grond uitgezeefd tijdens het lossen.

DEINEN
Een bekend verschijnsel bij zelfrijdende rooiers op
banden is het deinen. AVR, Grimme en Ploeger
kennen dat euvel, maar de eerste gebruikers van
de Dewulf Enduro op het tandemachterstel kunnen er ook over meepraten. Wanneer de rooidiepte
wordt bijgesteld, veren de grote achterbanden een
fractie in en gaat de rooier deinen. Dat wordt nog
eens extra versterkt als de scheef staande rooibek
wat grond heeft gehapt en het achterwiel vervolgens door dat kuiltje rijdt. De rooier komt dan in
een soort van cadans. Het treedt vooral op met
open bekken met rooitasters. Een praktische oplossing is vooralsnog even de rijsnelheid terugnemen.
Dewulf meldt inmiddels een technische oplossing
te hebben ontwikkeld die nog voor het rooiseizoen
op alle rooiers wordt geïmplementeerd.

‘DEWULF MELDT
INMIDDELS EEN
TECHNISCHE
OPLOSSING TE HEBBEN
ONTWIKKELD VOOR
HET BEKENDE DEINEN’
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