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Tekst: Philip Lenaers (Heeren XVII, Wageningen) – Foto’s: Philip Lenaers, Baselier
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Baselier Combifrees FKC
Frezen en poten in één werk gang
In 2004 tijdens de Agrovak in Den Bosch presenteerde Baselier de combifrees FKC. Dit is een aangepaste rijenfrees
die zowel voorop als achter de trekker gebouwd kan worden. Zo kun je het land gelijktijdig frezen en aardappelpoten en later de machine ombouwen tot rijenfrees

H

et bedrijf Baselier Agri Tech uit
Steenbergen heeft het ontwerpen en
produceren van landbouwmachines als
hoofdactiviteit. De merknaam van de geprodu-
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ceerde machines is ‘Baselier’. Begonnen in de
jaren zeventig met rijenfrezen en volveldfrezen,
later werden ook omkeerfrezen, elementenfrezen, rugvormers en loofklappers aan het

programma toegevoegd. Tegenwoordig wordt
circa 90 procent van de Baselier machines
geëxporteerd naar onder andere Frankrijk,
Duitsland, Australië en Canada. Van Gemeren

Bij de foto’s 1 - 4
[1] De Baselier Combifrees FKC kun je zowel
gebruiken als front- en achteraanbouw en als
volveldfrees en rijenfrees. De frontfrees wordt
gebruikt om het land gelijktijdig met het
aardappelpoten te frezen.
[2] Als het poten gebeurd is, kun je de frees
ombouwen naar een rijenfrees met verlengkap.

Mechanisatie uit Numansdorp is verantwoordelijk voor Baselier in Nederland. Zij werken
met ongeveer 15 dealers. Van het type FKC
(F staat voor frees, K voor kap en C voor combinatie) zijn er inmiddels 30 stuks in Nederland
verkocht en een enkele in België.

[3] De freestanden staan niet in een spiraal, maar
in wildverband op de freesas. Hierdoor trekt de
machine, mede door de spijlenrol in V-vorm,
niet scheef.

Dubbeldoel machine

[4] De hoogte van de diepterol en de koppensneller kunnen traploos ingesteld worden met
spindels.

De combifrees type FKC is zowel geschikt als
front- en achteraanbouw als volveldfrees en
rijenfrees. De frontfrees wordt gebruikt om het

Baselier Combifrees FKC
Rugafstand
Aantal freeshaken
L x B x H (cm)
Werkbreedte (cm)
Maximale werkdiepte (cm)
1 toeren tandwielkast (omw./min)
Gewicht (kg)
Vermogen rijenfrees (kW/pk)
Vermogen als frontfrees (kW/pk)
Prijs (euro) excl. BTW

4x75
128
345x275x135
305
28
370
1.700
65 / 88
75 / 100
vanaf 14.300
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De ervaringen van gebruikers

Fokke Fokkema
Slappeterp

Toon de Schutter: “De aardappelen gaan veel beter.”
“Ik heb de machine in 2005 gekocht, dit jaar ga ik beginnen aan het derde
seizoen. De reden dat ik voor deze Baselier combifrees heb gekozen is
omdat ik de machine een jaar eerder bij de buurman heb zien draaien. Het
klein maken van de kluiten ging veel beter dan met een rotorkopeg. De
bodemstructuur is met deze machine veel beter. Dit merk je aan de kwaliteit van de aardappelen, die gaan veel beter. Bovendien heb ik destijds in
de vakbladen ook vergelijkende stukjes over deze machine en concurrenten
gelezen en daar stond dezelfde conclusie in. Ik heb niet getwijfeld tussen
andere merken. Baselier komt hier uit de streek en staat bekend als een
kwaliteitsmachine. Daar geloof ik wel in. Klein nadeel is dat de combifrees
zwaarder is dan alleen een frees om te ruggen. Maar dat weegt niet op
tegen het voordeel van de veelzijdigheid. Reparaties heb ik niet gehad,
maar dat zou ook niet goed zijn na twee jaar. De machine voldoet zonder
meer aan mijn verwachtingen. Het pootbed maken gaat een stuk beter.
Op zware gronden zoals wij hier hebben, moet je poten met een frontfrees.”
Rapportcijfer: 8

René Visser
Biddinghuizen

Toon de Schutter
Heijningen

land gelijktijdig met het aardappelpoten te
frezen. Poten en frezen in één werkgang heeft
als voordeel dat je meer capaciteit hebt met
minder uren. De machine heeft een speciale
volveldsplaat welke de machine korter maakt.
Hierdoor is de machine korter op de trekker te
bouwen. Het heffen gaat dan iets makkelijker,
want de machine is met een gewicht van minimaal 1700 kg niet heel licht te noemen. De spijlenrol en wielen zijn snel te demonteren door
middel van enkele pennen. Hierdoor kun je
de machine snel ombouwen naar rijenfrees.

Drie stalen inspectieluiken zorgen voor een goede
toegankelijkheid van de machine. Deze kunnen
optioneel in roestvast staal, met kunststof inlegplaten of met rubber uitgevoerd worden.
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Toon de Schutter heeft een akkerbouwbedrijf in het West-Brabantse
Heijningen. Hij bewerkt 120 ha, waarvan de helft uit wintertarwe
bestaat, een kwart uit suikerbieten en uien en een kwart uit aardappelen. De grondsoort is klei met een afslibbaarheid van 40 tot 55%.
In 2005 kocht hij een Baselier Combifrees FKC.

De aanaardkap is ook snel te (de)monteren. Zo
is de FKC makkelijk als ‘dubbeldoel’ machine
te gebruiken.

Extra uitrusting
Alle toebehoren van de rijenfrees zijn ook op
deze machine te leveren, zoals: hardmetalen
plaatjes op de freestanden, automatische
besturing op de rijenfrees, voorplaten en
inspectielijken van roestvast staal of van staal
met kunststof inlegplaten of met een rubberen
uitvoering. De automatische besturing is via

De spijlenrol is in V-vorm uitgevoerd, dit zorgt
samen met het wildverband van de freestanden
ervoor dat de machine niet scheef trekt.

tasters onder de machine. Deze volgen de door
de aardappelpoter gevormde kleine ruggen,
zodat de aardappelen na het frezen midden in
de opgefreesde aardappelruggen liggen. Dit
werkt elektrisch / hydraulisch. Verder is extra
leverbaar een 3-versnellingsbak. Via een schakelhendel aan de schakelkast is dan te schakelen tussen 280, 350 of 430 toeren op de freesas.
Andere opties zijn koppensneller, aanaardkap,
roestvaststalen aanaardkap, Mountain verlengplaten van roestvaststaal of van staal met
kunststof inlegplaten. Een set markeurs is ook

René Visser en zoon André leunen met de voet
op de koppensneller. Deze egalisatiebalk is als
optie leverbaar en zorgt voor een betere
egalisering van de grond.

René Visser uit Biddinghuizen heeft in maatschap met zijn vader zowel
een akkerbouwbedrijf als loonbedrijf. Hij heeft 57 ha in eigendom en
huurt er nog land bij. De verbouwde gewassen zijn consumptieaardappelen, suikerbieten, graszaad, wintertarwe en uien. De grondsoort is klei met een afslibbaarheid tussen 55 en 58%. Begin 2006
kocht René de Baselier combifrees.
René Visser: “Mooie ruggen.”
“Ik heb ook gekeken naar andere merken zoals
Rumpstadt en Struik, maar de Baselier was prijstechnisch interessant en ik had positieve verhalen over
deze machine gehoord. Jaarlijks bewerk ik voor mijzelf een kleine 80 hectare en daarnaast doe ik er nog
loonwerk mee. Die oppervlakte vind ik te klein voor
twee aparte machines, daarom deze combifrees.
Vroeger gebruikte ik een rotorkopeg, maar met deze
frees kun je gemakkelijker dieper poten. De ruggen worden heel mooi
gevormd, dat vind ik ook een groot pluspunt. Een klein nadeel vind ik dat de
machine geen centerpunten heeft op de freesas. Als je de vier segmenten
die je eruit haalt om te rijenfrezen er weer in wilt zetten, moeten de haken
precies gelijk staan. Daarom heb ik er streepjes opgezet. Reparaties heb ik
niet gehad. Ik heb zelf twee werklampen en breedteverlichting erop gemonteerd, omdat ik vaker in de schemering en in het donker onderweg ben.
De machine voldoet zeker weten aan mijn verwachtingen.”
Rapportcijfer: 8

leverbaar, die kan zowel hand- als hydraulisch
bediend zijn.

Voordelen
Baselier claimt twee typen voordelen: landbouwkundige en technische. Zo kun je door
gebruik te maken van de combifrees poten in
onbereden grond. Er is een grotere en egale
werkdiepte mogelijk tot maximaal 28 centimeter. De frees verkruimelt de grond egaal, zodat
er geen kluiten in de rug ontstaan. De frees
bewerkt de totale breedte tegelijk. Ten opzichte
van de kopeg heb je het voordeel dat er geen
versmering van de ondergrond plaatsvindt.
Daardoor blijft de capillaire werking van het
vocht in de grond bestaan. En door de goed
verkruimelde grond kennen de aardappelen
een betere groei en gaat het rooien makkelijker. Een betere kwaliteit van de aardappel
wordt bevestigd door enkele gebruikers die
ervaring hebben met de FKC.
De machine is goed toegankelijk via drie
inspectieluiken. De freestanden zijn zodanig
gevormd en geplaatst dat er een optimale
inslaghoek wordt verkregen. Dit zorgt voor een
goede verkruimeling, minder slijtage aan de
tand en een minimale trekkracht. De freestanden staan in wildverband op de freesas,
niet in een spiraal. Bovendien is de spijlenrol
in V-vorm uitgevoerd. Dit zorgt er samen met

In het Friese Slappeterp heeft Fokke Fokkema een akkerbouwbedrijf.
Op zeer verschillende grondsoorten met afslibbaarheid tussen 15 en
60% wordt jaarlijks 50 ha pootgoed verbouwd en 20 tot 30 ha graan.
In 2004 kocht hij als een van de eerste gebruikers een Baselier FKC
combifrees.
Fokke Fokkema: “Niks mis mee.”
“De reden dat ik voor deze machine heb gekozen, is
heel simpel. Ik werkte destijds met een frontkopeg,
maar dat beviel niet zo goed. En mijn oude Struik
rijenfrees was aan vervanging toe. Graag wilde ik een
combifrees hebben, want ik hoef geen twee machines als het ook met één kan. Als ik klaar ben met
poten, bouw ik de frees om naar een rijenfrees.
Dat werkt prima. Struik en Netagco konden me geen
combifrees op maat leveren, maar Piet Adriaansen van Baselier wel.
Het eerste jaar zat er nog geen versnellingsbak op. Die is er later wel opgebouwd, zodat onder alle omstandigheden goed werk geleverd kan
worden. Reparaties heb ik nog niet gehad. In de toekomst wil ik een model
kopen met meer freeshaken, dan heeft de machine minder vermogen
nodig. Wel vind ik de combifrees een beetje aan de zware kant, maar dat
hebben andere merken ook en vind ik verder geen bezwaar. Ik ben een
tevreden gebruiker, er is niks mis met die machine.”
Rapportcijfer: 9

het wildverband voor dat de machine niet
scheef trekt. Als de machine als frontfrees
werkt, wordt er geen gebruik gemaakt van een
aanaardkap, maar een vlakspeelplaat met neuzen. De ruggen zijn hierdoor makkelijker in te
stellen. Volgens Baselier onderscheiden zij zich
onder andere hierin ten opzichte van concurrenten. De ruggen die door een aanaardkap
worden gemaakt zijn vaak te groot, de aardappelpoter heeft daar problemen mee.
Een nadeel van de machine is het gewicht.
Dit geven zowel Baselier als gebruikers toe.
Een groot probleem is het echter niet, en
met een combinatiemachine kan het ook
niet anders. Dat nadeel moet je afwegen
tegen de voordelen.

machine voor de gebruikers die met één machine
twee verschillende bewerkingen willen doen, frontfrezen en later rijenfrezen. Als je de tijd en mogelijkheid hebt om na het poten de machine om te
bouwen, kun je geld besparen doordat je geen
tweede machine nodig hebt. Het kleine meergewicht van de ‘dubbeldoel’ machine ten opzichte
van alleen een frontfrees of een rijenfrees weegt
niet op tegen de voordelen. Gebruikers zijn
tevreden, de machine levert goed werk. De grond
wordt goed verkruimeld, wat ten goede komt aan
de kwaliteit van de aardappelen.

Toekomst

Voor en tegen

De doelgroep van de machine bestaat uit aardappeltelers die de mogelijkheid hebben om de
machine na het poten om te bouwen voordat
ze gaan aardappelfrezen. Deze telers willen
geen twee machines hebben, waar het werk
ook met één machine gedaan kan worden.
Je bent wel tijd kwijt aan het ombouwen en je
zit met een klein meergewicht ten opzichte
van twee aparte machines, maar je bespaart
wel geld. Baselier denkt dat de kleinere uitvoering van de FKC, de Baselier Compactfrees FF,
de meest verkochte machine zal zijn. Deze FF

+ Volleveldfrees én rijenfrees
+ Pootbedbereiding en poten in één werkgang
+ Goede verkruimeling van de grond

Baselier Combifrees FKC
De Baselier Combifrees FKC is een goede, degelijke

– Gewicht

(Front Frees) is geen combifrees, maar alleen
een frontfrees. Ook hiermee is frezen en poten
in één werkgang mogelijk. Maar er blijft een
goede markt voor de FKC als combinatiemachine.
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