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Tekst: Erik Bonte – Foto’s: Erik Bonte, leveranciers

Opschepmachines zijn nog steeds
populair om los opgeslagen aardappelen en uien op te laden,
ondanks dat het gebruik van een
heftruck met een schepbak toeneemt. De machines zijn wendbaar
en je kunt een cel goed schoon
maken. Naast aardappelen en uien
kun je er ook prima wortelen, witlofpennen en granen mee opscheppen.

M

Opschepmachines:
snel vele producten uit de schuur
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oderne bewaarplaatsen die bestemd
zijn voor bulkopslag, bestaan meestal uit één of meerdere grote cellen
variërend van 300 tot 1.000 ton. Handig werken staat hoog in het vaandel, zowel bij het
inschuren als het uitschuren. Uitschuren van
losse producten kun je op twee manieren
doen: met een opschepmachine en de heftruck
met opschepbak. Aan beide manieren kleven
voor- en nadelen. Voordelen van een schepmachine zijn onder meer het makkelijk inbreken
in een cel, het goed vrij kunnen scheppen van
luchtkoepels of -kapellen zodat je deze eenvoudig kunt weghalen en de egale aanvoer van het
product. Nadeel is wel, dat je de hele uitschuurlijn regelmatig moet verzetten wanneer de
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opschepmachines
Technische gegevens opschepmachines

Bijlsma Hercules

Breston

40.000

Capaciteit (ton/uur)
Lengte opneemband (mm)
Lengte telescoopband (mm)
Totale lengte ingeschoven (mm)
Totale lengte uitgeschoven (mm)
Bandbreedte opschepband (mm)
Bandbreedte telescoopband (mm)
Prijs vanaf (euro)
Leverancier

40
70
3.150
3.150
3.800-5.800
4.600-7.400
6.950
7.750
8.950
10.550
380
650
400
650
20.910
–
Bijlsma Hercules B.V., Franeker, tel. (0517) 39 43 25

50
60
3.000
3.000
4.250-7.250
4.250-7.250
7.250
7.250
10.250
10.250
500
600
500
600
25.000
–
Breston B.V., Nieuwe Tonge, tel. (0187) 65 14 32

Je bent net wat wendbaarder en je kunt ook
in nauwe hoeken en gaten tussen (houten)
spanten het product prima opscheppen.

delen kunnen in alle gevallen apart in- en uitgeschakeld worden. De telescoopband is onderaan bevestigd aan de opneemband. Deze
knikbesturing zorgt ervoor dat je 180 graden
kunt draaien en je dus overal goed bij kunt.

opschepmachine geheel is uitgeschoven.
Met een heftruck met een schepbak in de
lepels kun je vrij vlot laden, maar als het
product echt vast zit, moet je dit handmatig
losmaken. Bovendien heb je redelijk wat plaats
nodig en is de kans groot dat je een luchtkoepel dubbelvouwt. Dit kan overigens ook
met een opschepmachine gebeuren. In oude
en/of onhandige bewaarplaatsen wordt meestal een opschepmachine als eerste fase ingezet.

70.000

Courante machines tweedelig
Vier producenten van opschepmachines in
Nederland zijn Jansen & Heuning, Visser,
Breston en Bijlsma Hercules. De belangrijkste
overeenkomst is dat ze uit twee delen bestaan:
de opneemband en de telescoopband. Beide

50-3

Jansen en Heuning

Model

60-3

Opneemband
De opneemband is het voorste en dus rijdende
gedeelte van de opschepmachine. Voorop is
een mes gemonteerd zodat je goed onder het te

Visser

70-60-3

T40L

T60L

70
3.000
4.250-7.250
7.250
10.250
700
700
–

50
80
2.870
3.300
3.800-6.650
4.200-7.480
6.670
7.500
9.520
10.780
400
550
450
600
18.650
22.500
Jansen & Heuning, Groningen, tel. (050) 312 64 48

T60S

O.P.V. 40

80
3.390
4.080-9.260
7.470
12.650
550
600
27.750

40
60
2.930
3.230
3.370- 5.870
3.990-7.140
6.300
7.220
8.800
10.370
350
450
400
500
15.500
–
Oldenhuis en Prinsen B.V., Emmeloord, tel. (0527) 61 16 48

laden product kunt komen. Nadat het product
het mes is gepasseerd, komt het op een transportbandje. Dit is licht hellend gemonteerd
en volgt de lijn van het mes. Ook moet er voldoende hoogteverschil aanwezig zijn om het
product vanaf de opneemband in de telescoopband te storten.
Niet iedere uitschuurlijn is geschikt om binnen het uur 35 ton op een vrachtwagen te
laden. De opschepmachine kan daarom niet
altijd op volle capaciteit draaien. Deze kun je
op twee manieren regelen. Op de mechanische
manier bedien je handmatig een schuif die een
gedeelte van de opneemband afsluit. De elektrische manier betreft een frequentieregelaar
op de motor. Hiermee kun je traploos de snelheid regelen.
Het rijden met de machine gebeurt met twee
schakelaars die voor de bestuurder op de bedieningskast zijn geplaatst. Per schakelaar bedien
je één wiel, hetzelfde principe als ‘knuppelbesturing’ op oude rupstrekkers.

Telescoopband

De bedieningskast hoeft niet uitgebreid te zijn.Twee schakelaars voor het
inschakelen van de banden, eentje voor de hydropomp van de kraan en twee
schakelaars voor beide rijmotoren. Ook mogen een noodstop en een omkeerschakelaar niet ontbreken. Met de frequentieregelaar stel je traploos de bandsnelheid van de opneemband in.
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Met een cilinder aan beide kanten van de machine kun je ook op minder vlakke
vloeren ook goed uit de voeten. Ook kun je op een vochtige vloer iets meer
druk op de wielen zetten.

De telescoopband volgt direct achter het rijdende gedeelte van de opschepmachine.
Onder de telescoopband zijn weliswaar wielen
geplaatst, maar deze zijn enkel nodig voor het
transport van de machine en niet voor het
opscheppen. De achterkant van de machine
moet vastgezet worden en dit gebeurt door de
steunpoten van de telescoopband te laten zakken op een ijzeren draaikrans die op de grond

ligt. Wanneer de borging van de telescoopband
ontgrendeld is, kun je de telescoopband uitschuiven. De draaikrans blijft hierbij normaal
gezien op zijn plaats. Alleen bij supergladde
betonvloeren en/of slecht onderhouden machines wil de draaikrans wel eens van zijn plaats
komen.
De stroomvoorziening van de telescoopband
loopt langs één kant van de band. De band
wordt aan de achterkant aangedreven en de
aansluiting van de stroom ligt aan de voorzijde. Om zonder brokken de kabel langer en korter te maken tijdens het uit- en inschuiven zijn
op de meeste moderne machines kabelrupsen
gemonteerd. Deze rollen op en af tijdens het
in- en uitschuiven. Op oudere machines is er
vaak een ijzeren staaf op een veer geplaatst.
Deze zit vast op het achterste gedeelte van de
telescoopband, de kabel op het voorste deel.
Op een gegeven moment tijdens het opscheppen is de telescoopband volledig uitgeschoven
en kun je niet meer bij de aardappelen. De
hele uitschuurlijn moet daarom ‘opgetrokken’
worden. Eerst schuif je de telescoopband in
elkaar, daarna borg je hem en vervolgens
trek je de hele machine verder in de schuur.
Vervolgens rij je iets achteruit om de borging
los te doen en nadat ook de rest van de uitschuurlijn is opgesteld, kun je weer verder
werken.

Draaikrans van de telescoopband
In grote lijnen komen de draaikransen van de

O.P.V. 50

O.P.V. 75
80
3.200
3.990-7.140
7.190
10.340
580
600
–

verschillende fabrikanten met elkaar overeen.
Deze bestaat meestal uit een halve cirkel die op
de grond ligt. Bijlsma Hercules heeft binnen in
de ring een ijzeren plateau gemonteerd waarop je een transportband kunt zetten.
Het opstellen van de machine gaat als volgt:
eerst rij je de opschepmachine op de plaats
waar je hem wilt hebben. Vervolgens leg je de
draaikrans op de grond en laat je de steunwielen aan de achterkant van de telescoopband op
de krans zakken. Dit vraagt wat mikwerk maar
in de meeste gevallen moet je de ring iets verplaatsen of de zwenkwielen draaien. Staan de
zwenkwielen op z’n plaats, dan pomp je de
telescoopband zó hoog op dat het product zonder beschadigen in de navolgende transportband wordt gestort.

Kraan of geen kraan?
Aardappelen of uien kunnen onder bepaalde
omstandigheden erg vastzitten in de hoop.
Bij droge aardappelen is dit vooral wanneer er
veel grond in de partij zit. Maar ook een partij
vochtige aardappelen kan enorm tegenwerken.
Vooral bij partijen waar veel glas in de aardappelen zit, zoals afgelopen jaar, kan het scheppen werkelijk een crime zijn. De aardappelen
lijken ogenschijnlijk droog, maar haal je ze
van hun plaats, dan wordt het een smeerboel.
In tegenstelling tot een droge partij willen ze
dan niet rollen, zelfs niet vanaf de bovenkant
van de hoop.
Ook uien willen onder bepaalde omstandigLandbouwMechanisatie februari 2007
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De draaikrans ligt op de grond. Daarop rusten de zwenkwielen van de telescoopband. Met een handpomp druk je de zwenkwielen naar beneden en til je tevens de
luchtbandjes van de telescoopband op.

heden slecht van hun plaats komen, vooral als
de uien onder dauwnatte omstandigheden én
met een lange loofpruik ingeschuurd worden.
Op de meeste machines wordt daarom een
kraan met één of meerdere pinnen geleverd.
Hiermee maak je het product wat los zodat
ze wat beter rollen.
Alle kranen zijn telescopisch zodat je ook ruim
voor de machine het product kunt losmaken.
De plaatsing van de kraan verschilt per fabrikant. Breston bouwt hem voorop de machine,
terwijl de andere drie achter de bestuurder
geplaatst worden. Voordeel van hem voorop te
bouwen is dat hij niet zo lang hoeft te zijn en
dat hij niet boven de bestuurder zit. Bovendien
kun je ook prima naast de machine komen.

Een kraan achter de bestuurder heeft als voordeel dat er meer gewicht op de achterwielen
rust. Hierdoor heb je wat meer grip en kun je
ook onder minder goede omstandigheden,
zoals een vastzittend product en minder droge
omstandigheden, ook goed in de hoop komen.
De bediening van de kraan kan overigens verschillen. Breston bijvoorbeeld heeft een elektrisch-hydraulische bediening, terwijl Visser
een bediening met bowdenkabels heeft.
Elektrisch werkt goed, het zit goed binnen
handbereik, maar het werkt vrij haastig.
Doseren gaat niet, tenzij je twee functies
tegelijk bedient. Met bowdenkabels kun je
proportioneler werken.

Het voorste gedeelte van de opneemband is het mes. Dit gaat onder het op te scheppen product door.
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Onderhoud
Een opschepmachine werkt voortdurend
onder stoffige of juist minder droge omstandigheden. Vooral de rol onder het mes van de
opneemband krijgt het zwaar te verduren.
Deze zogenaamde snuitrol moet je daarom
regelmatig schoonmaken. Dit gaat ook scheeflopen van de opneemband tegen. Loopt de
band enigszins scheef, dan krijg je al gauw slijtage aan de zijkant. Dit kan leiden tot lekkage;
het product valt naast de band en komt aan
de binnenkant weer neer. Een ander punt van
onderhoud is de telescoopkraan. Een beetje
olie aan het schuivend gedeelte zorgt ervoor
dat hij soepel in- en uitschuift.
Dit geldt ook voor het telescoopgedeelte.

Breston plaatst de uiengrijper voorop de opschepmachine. De bediening is
elektrisch-hydraulisch en is op de bedieningskast geplaatst.

Schuift dit gedeelte te stroef, dan trek je op
den duur de hele winkel vooruit, wat leidt tot
een hoop ergernis als het product niet in maar
naast de band valt. Kijk ook bij de telescoopband regelmatig naar de spanning en de mate
van scheeflopen. De band loopt namelijk in
een S-vorm. Onder de machine zit een extra
rol die de band op spanning houdt tijdens het
in- en uitschuiven. Ook hieraan kan op den
duur grond komen te zitten. Zit dit aan één
kant van de band, dan is scheeflopen een
logisch gevolg.
Ook de zwenkwielen die op de draaikrans
staan, moeten soepel draaien. Gaat dit te
stroef, dan gaat het zwenken niet goed en
kan de machine er op den duur naast lopen.

De opschepmachine is volledig ingeschoven.Wanneer je de tele scoopband borgt, dan kun je de machine in zijn geheel
verplaatsen.

Een kabelrups zorgt ervoor dat tijdens het uitschuiven de stroomkabels meeschuiven.

Vlakke vloer vereist
De opneemband van de opschepmachine is
star en relatief lang. In sommige bewaringen
kan het voorkomen dat de vloer op bepaalde
plaatsen een golvende beweging maakt. Staan
zowel het mes als de achterwielen op een bult,
dan kan er product onder de opneemband rollen. Dit wordt ondervangen door een flexibel
stuk plastic aan de onderkant te bevestigen
zodat deze ruimte afgedicht wordt.
Hetzelfde effect heb je als de machine met het
mes op de bult en met de wielen in de kuil
staat. Het mes kan dan gaan zweven en de
aardappelen of uien kunnen onder het mes
rollen. Hierbij kan de snuitrol vol komen te zitten met grond en verpulverde aardappelen wat

leidt tot een scheeflopende of zelfs slippende
band. Een enkele gebruiker heeft dit opgelost
door de complete opneemband in tweeën te
slijpen en cilinders boven de achterwielen te
plaatsen. Schuif je de cilinders uit, dan gaat
het mes omlaag zodat de ruimte afgedicht
wordt. Anderszijds ontstaat er voor de wielen
wel wat ruimte, dus moet je even opletten dat
je niet te ver de hoop in rijdt.
De prijs is erg afhankelijk van de uitvoering.
Zo heb je een kale machine vanaf 15.000 euro,
maar er zijn ook al hele grote gemaakt van
175.000 euro.

Een ruime afstort onder de telescoop; de volgende transporteur staat gewoon los en hoeft niet op een
draaiplateau te worden getild.
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