LM03 12 rapport 4p.qxp

23-02-2007

08:59

Pagina 38

rapport

Tekst en foto’s: Hans IJken (Heeren XVII, Wageningen)
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Delta uienplanter van Warrens:
Eenvoudigweg simpel

Bij de foto’s 1 - 4
hebben. Ook is het hele frame lichter gemaakt
door andere materialen te gebruiken. Een andere
verandering ten opzichte van de oude uienplanters is de triltafel die nu uit één geheel
bestaat. Het afgelopen jaar verkocht Warrens
26 uienplanters, waarvan 13 in Nederland.

Triltafel

Met de Delta uienplanter heeft Warrens sinds 2002 een knap staaltje techniek in huis. De marktleider op dit
gebied heeft oog voor eenvoud, maar vooral ook voor het resultaat. Door goed naar de praktijk te luisteren,
is een eenvoudige machine ontstaan die prima werk aflevert.

P

lantuien zijn de laatste jaren erg in trek.
Dit heeft te maken met het gat in de
markt tussen de oude en de nieuwe oogst
van de uien. Mechanisatie- en constructiebedrijf
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Warrens uit Kapellebrug (Zeeuws-Vlaanderen) is
in 1999 begonnen met het produceren van uienplanters. In 2002 lanceerde het bedrijf een
nieuw type uienplanter met een aantal grote

veranderingen. Deze machine blinkt uit door
eenvoud en het goede functioneren. Zo is het
wielstel verder naar achteren geplaatst om een
zo optimaal mogelijke druk op de machine te

Voorheen hadden de uienplanters onafhankelijke triltafels per rij. Bij de nieuwe machine
bestaat de triltafel uit één geheel. Hierdoor
worden de uien mooi egaal verdeeld over alle
rijen. De trilintensiteit van de hydraulisch aangedreven triltafel is regelbaar. Dit om ten allen
tijde de juiste hoeveelheid plantuien te kunnen
planten. Boven deze triltafel is een grote
trechtervormige voorraadbak geplaatst. Deze
vorm van de bak zorgt voor een egale drukvulling onderin. Het volume van de bak is
aangepast aan de capaciteit van de machine.

[1] Met de handmatig verstelbare doseerschuif kun
je de doorstroomhoeveelheid aanpassen aan de
maatvoering van het plantgoed.

[3] De verstelbare kouters en de flexibele buizen
kunnen de rijafstand op elke gewenste breedte
instellen.

[2] De onafhankelijke beweegbare aanaardschijven
maken het mogelijk dat er geen kluiten of andere
ongewenste objecten tussen de schijven blijven
hangen.

[4] Met een hydraulische cilinder is de aandrijfband in- en uit te schakelen zodat de uien op het
eind van het bed ook goed bedekt worden met
grond.

Delta uienplanter
Breedte * (m)
Aantal rijen
Gewicht (kg)
Inhoud bunker (kg)
Prijs (euro)

4,5
15
1.500
1.500
43.400

* Ook leverbaar in de breedtes 1,50 - 1,80 m, 2,25 m en 3 m
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De ervaringen van gebruikers

Bram Bevelander
Kerkwerve
Jaap Korteweg
Zevenbergen

Coen Brooymans
Kuitaart

Aanvoerband
Achter de triltafel zit een handmatig verstelbare
doseerschuif om de doorstroomhoeveelheid
aan te passen aan de maatvoering van het
plantgoed. Hierna vallen de plantuien op een
geprofileerde aanvoerband en gaan naar het
broekstuk. Het broekstuk is de bak boven de
pijpen die de uien naar de kouters leiden.
Boven de aanvoerband is bovendien nog een
aandrijfrol geplaatst die in tegengestelde
richting draait wat zorgt voor een egale

In Kuitaart heeft Coen Brooymans een akkerbouwbedrijf van 70 ha,
waarvan 18 ha wordt gebruikt voor plantuien. Verder doet Brooymans
nog aan ruim 40 hectare loonwerk met zijn uienplanter die dit jaar
voor het vierde seizoen wordt gebruikt.

In Kerkwerve heeft Bram Bevelander een loonbedrijf in combinatie met
een akkerbouwbedrijf van circa 60 ha. Op de jonge Zeeuwse zeeklei
worden 30 ha plantuien, 10 ha zaaiuien en verder nog wat aardappelen
en tarwe verbouwd. De uienplanter is in 2004 aangeschaft.

Jaap Korteweg uit Zevenbergen plant met zijn machine jaarlijks 35 ha
uien. Zijn akkerbouwbedrijf bestaat uit 260 ha, waar op de zeeklei
voornamelijk groenten en kruiden worden geteeld. Vier jaar geleden
schafte hij een drie meter brede Delta uienplanter aan.

Coen Brooymans: “Simpele machine met weinig onderhoud.”
“Vier jaar geleden heb ik deze machine aangeschaft.
Toen heb ik verder geen andere merken bekeken,
omdat Warrens mooi dicht in de buurt zit en de
machine me wel aan stond. Het is een nette, simpele
machine die weinig onderhoud vergt. De borstelrol
doet zijn werk goed en draait de uien mooi vlak.
Omdat ik nogal wat aan loonwerk doe, heb ik op mijn
machine bovendien een weegbok zitten. Deze
gebruik ik om de hectareteller te controleren. Zelf plant ik de uien in één
werkgang.Voorop de trekker heb ik een cultivator en voor de machine heb
ik een bok met enkele drukwielen hangen. Zo komen er geen bulten in het
bed waar je met het rooien last van krijgt. Op mijn machine zat ook geen
derde loopwiel. Deze heb ik er zelf op gemonteerd. Echte nadelen zijn er
verder niet. Een punt van verbetering zou een grotere bak kunnen zijn.
En om een betere verdeling van de uien in de rij te krijgen zou een
carrouselplanter misschien uitkomst kunnen bieden.”
Rapportcijfer: 7,5

Bram Bevelander: “Rijafstand eenvoudig aan te passen.”
“Voor ik de Delta uienplanter aanschafte werkte ik
met een uienplanter van Koning. Nadeel van die
machine was dat hij wel eens wat ging bulldozeren als
het nattig was. Verder leek het systeem van deze
machine mij wel wat toe. De rijafstand is ook gemakkelijk te veranderen. De machine die ik heb, is een
combinatiemachine. Hier heb ik bewust voor gekozen, omdat ik ook wel bij andere mensen uien plant.
Zo kan ik twee bedden van acht rijen planten, maar ook drie bedden van vijf
rijen. Het is een eenvoudige machine waar weinig aan kapot gaat, ik heb er
tot nu toe geen onderhoud aan gehad. Een nadeel van de machine is dat
de markeurs nogal agressief omhoog en naar beneden gingen. Nadat ik er
een keer een op mijn hoofd had gekregen, hebben we daar maar iets aan
gedaan door er smoorventielen op te zetten. Verder is de machine redelijk
duur.
Rapportcijfer: 7,5

Jaap Korteweg: “Het systeem staat me wel aan, het is simpel.”
“Vier jaar geleden ben ik begonnen met de teelt van
plantuien. Toen heb ik ook de Delta uienplanter van
Warrens aangeschaft. Ik heb verder niet naar andere
machines gekeken, omdat het simpele systeem me
wel aanstond. Verder bestaat de triltafel uit een
geheel, wat een goede verbetering is ten opzichte
van de oude machines. Met deze planter is het goed
mogelijk om in de ene rij iets meer te planten dan
de andere. Dit is ook een pluspunt aan de machine. Ik heb een paar kleine
dingen aangepast aan de machine. Zo heb ik de val van de uien van de
doseerband naar de trechter wat aangepast, dit hoopte wel eens wat op.
Als minpunt zou ik de afwerking van de machine willen noemen. Het grote
idee is goed, maar de afwerking mag wel iets bijgespijkerd worden.”
Rapportcijfer: 7,5

verspreiding van de uien. Deze aanvoerband
kun je met een hydraulische cilinder onder het
rijden in- en uitschakelen. Wanneer je aan het
eind van de rij op de wendakker de machine
heft, kun je vlak van te voren met de cilinder
de aandrijfpoelie van de aanvoerband uitschakelen zodat de uien op het eind van het
bed ook goed bedekt worden met grond.

‘5% regel’
Bovenaan het broekstuk zitten verstelbare

klepjes. Daarmee kun je in de ene rij meer
uien planten dan in de andere. Op deze
manier kun je aan de zijkanten van het bed
meer uien planten. De buitenste uien hebben
meer zonlicht en ruimte waardoor er een
hogere opbrengst gehaald kan worden. Dit
wordt ook wel de ‘5% regel’ genoemd. De
afstand tussen de uien in de rij is niet altijd
optimaal. Dit is te verhelpen met het ontwikkelen van een machine met een carrouselsysteem. Dit zal waarschijnlijk nog wel een

tijdje gaan duren, aangezien het financiële
voordeel wel op moet kunnen wegen tegen
het financiële nadeel.

Combinatiemachine
Vanuit het broekstuk vallen de uien via flexibele
pijpen naar de kouters van de Delta Planter.
Deze zijn bevestigd op een kouterbalk, die voor
optimaal planten opgehangen is in een parallellogram. Deze is bovendien in het midden
scharnierend opgehangen. De kouters zijn

allemaal te verschuiven over de kouterbalk,
zodat de rijafstand variabel is in te stellen.
De 4,5 meter uitvoering van de planter heeft
16 kouters. Doordat de kouters variabel zijn in
te stellen over de kouterbalk en de pijpen flexibel zijn, is het mogelijk om in plaats van twee
bedden van acht rijen ook drie bedden van vijf
rijen te planten. Deze machine is de zogenoemde combinatiemachine.

Loopwielen
Het geheel wordt aangestuurd door twee loopwielen. Dit geeft een goede bodemvolging.
Het nieuwe type heeft in de 3 meter uitvoering
een derde ‘vals’ loopwiel. Dit loopt in het midden van de machine en zorgt ervoor dat
er twee bedden worden gecreëerd. Dit is noodzakelijk om problemen te voorkomen bij het
rooien. De rooimachine zou dan namelijk kunnen gaan zoeken in het 3 meter brede bed. De
loopwielen zorgen voor een constante, optimale plantdiepte. Dit heeft als voordeel dat er een
gelijke pootdiepte en dus een gelijke opkomst
van het gewas kan worden gerealiseerd. Dit
leidt weer tot minder tarra tijdens het rooien.

Aanaardschijven

De klepjes bovenaan het broekstuk zorgen voor het verdelen van de uien per rij.
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Het derde ‘valse’ loopwiel zorgt ervoor dat er
twee bedden worden gecreëerd.

Optioneel zijn aandrukwielen die de grond nog
een beetje aandrukken.

Direct achter de plantvoet bevinden zich twee
unieke aanaardschijven die onafhankelijk van
elkaar kunnen bewegen. De druk op elke schijf
wordt afzonderlijk ingesteld door middel van
veren. Door de onafhankelijke beweging blij-

Delta uienplanter
De Delta uienplanter van Warrens is een mooie,
simpele machine die zijn werk uitstekend doet.
Door de ervaringen van gebruikers toe te passen
in de ontwikkeling zijn er goede verbeteringen aangebracht. De uien worden vriendelijk behandeld
door de machine. Door de verschuifbare kouters is
de rijafstand eenvoudig te variëren. De combinatiemachine, die met dit principe werkt, is een slimme
machine en handig voor loonwerkers. De plantafstand in de rij is alleen niet optimaal. Dit zou in de
toekomst met een carousselplanter kunnen worden
verbeterd.

Voor en tegen
+ Verstelbare kouters
+ Eenvoudige machine, weinig onderhoud
+ Eén grote triltafel
– Verdeling van uien in de rij onnauwkeurig
– Duur

ven er geen kluiten of andere ongewenste
objecten tussen de schijven hangen en is het
mogelijk om over de vorst te planten. Achter
de aanaardschijven is het ook mogelijk om nog
drukwielen te monteren. Deze drukken de
grond aan. Dat zou in droge jaren voordeel
op kunnen leveren.
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