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Amac ZM2 bollenrooier: alles hydraulisch en extra steunwiel
Een van de eerste machines die Amac na de doorstart maakte, is een ZM2
zelfrijdende bollenrooier. Op deze rooier is de aandrijving van het rijdende en
het werkende deel met hydromotoren uitgevoerd waardoor optimaal afstellen
mogelijk wordt. Dat is altijd nuttig, maar vooral bij de oogst van lelies.

E

en enorm gevaarte, een lage werksnelheid en weinig lawaai. Het zijn de typische kenmerken van de nieuwe Amac
bollenrooier op het bloembollenbedrijf
Menting in Espel/Creil. “Na vijfduizend draaiuren in vijf jaar tijd was de Amac ZM2 bollenrooier nog niet op stel en sprong aan
vervanging toe. Maar toen ik hoorde dat Amac
na de doorstart een nieuwe tweerijige zelfrijdende bollenrooier op de markt wilde
brengen en ik een gunstig bod kreeg op mijn
vijf jaar oude machine was de beslissing snel
genomen”, zegt Jan Menting. De machine is dit
jaar in gebruik genomen en heeft nu 250 uren
gedraaid.

Getrokken of zelfrijdend
Menting heeft de discussie over getrokken of
zelfrijdend niet opnieuw gevoerd. De punten
die daarbij vijf jaren geleden een rol speelden,
doen dat nog steeds. De zelfrijder met vierwielaandrijving houdt het in het veld langer vol
dan een getrokken machine, ook al wordt de as
van een getrokken hydraulisch aangedreven.
Verder heeft een zelfrijder een betere gewichtsverdeling, grotere wendbaarheid en veel beter
zicht op het werk dan een getrokken machine.
Daarnaast gaat het inbreken op een perceel
gemakkelijker en is het verschil in jaarlijkse
afschrijving maar klein. “In de Noordoostpolder zijn daarom vier van de vijf bollenrooiers zelfrijders”, weet Jan Menting.

Amac ZM2
Motor
Vermogen (kW /pk)
Breedte eerste rooimat (m)
Hydropompen
Max. pompcapaciteit (l/min)
Lengte (m)
Breedte (m)
Gewicht (kg)
Prijs vanaf (euro)
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Deutz V6
221 / 300
1,50
7
950
10,55
3,34
11.500
212.000
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Pluizen kost tijd
Na het planten van de tulpen is in de eerste
week van november gestart met de oogst van
lelies. Het uitgebreide wortelstelsel van lelies
laat de grond uit de bedden moeilijk los. In de
ZM2 zitten voorzieningen waarmee dit scheidingsproces wordt bevorderd. Voorop zit een
combinatie van een klapper en een vierkante
staaf voor het loswoelen van de bovenste laag

grond. De vierkante staaf draait tegengesteld
aan de rijrichting. Vlak voor de beitelscharen
zitten draaiende zonnen die de losgewoelde
grond wegpoetsen. De belangrijkste voorzie-

ning is de hydrostatische rijaandrijving. Door
in gunstige omstandigheden met een snelheid
van niet meer dan 1 km/h te rijden, wordt het
brede bed na het rooien op de rooimat redelijk

goed uit elkaar getrokken en op de zeefmatten
en rollenreinigers van een deel van de grond
en verontreiniging ontdaan. Daardoor krijg je
een product met rond 50 procent bollen in de

kipper. Sneller rijden straft zichzelf. Onder
moeilijke omstandigheden moet de rijsnelheid
vaak nog verder naar beneden. Doe je dat niet,
dan neemt de tarra explosief toe en moet bij de

LandbouwMechanisatie december 2007

15

LM12 06 Amac 3p.qxd

28-11-2007

16:32

Pagina 16

impressie
latere verwerking veel meer handwerk worden
toegepast.

Ruim in het vermogen
Met 221 kW (300 pk) heeft de Deutz V6 motor
65 procent meer vermogen dan die op de oude
machine. Dat betekent overcapaciteit of anders
gezegd: de motor draait onderbelast. Dat
voordeel is gebruikt door hydropompen
te gebruiken die bij een motortoerental van
1.400 omw./min al voldoende olie leveren.
Tijdens de eerste 250 draaiuren is het verbruik
slechts 15 l/uur en dat geeft aan dat de motor
‘speelt’ met de machine. Om de rooidiepte
optimaal te houden, los van de diepte van de
sporen te kunnen rooien, zit op de voorste eenheid een diepteregelende steunrol die ook de
diepte van de beitelscharen regelt. Nadat de
massa over de zeefmatten en de rollenreiniger
is gegaan, komt het op de dwarstransporteur
voor afvoer naar de naast rijdende wagen. De
achteras is bestuurbaar. De achterste wielen
staan onder de zeefmatten, wat de machine
wel vrij instabiel maakt. Ter verhoging van de
stabiliteit heeft de fabrikant een extra wiel aan
de rechterzijkant gemonteerd. Daarvan is de

afstand instelbaar op 2,25 m, op 3,0 m, maar
ook op 4,0 m. Heel bijzonder is dat de stand
elektronisch gelijk wordt gehouden aan de
stand van beide achterwielen, zowel bij verandering van de breedte als bij het draaien op de
kopakker.

Logistiek past 1,50 m beter
De nieuwe Amac ZM2 bollenrooier heeft een
150 cm brede eerste rooimat, andere matten
zijn 170 cm breed. Bollenbedrijf Menting teelt
nog op bedden van 150 cm breedte. Dat heeft
alles te maken met de afvoer van het product.
De verkaveling in de Noordoostpolder is
gebaseerd op kavels van 300 m breed. Bij
een bed van 150 cm breed is de naastrijdende
wagen precies na een trek vol. Bij bredere
bedden moet tijdens de trek worden gewisseld.
Dat betekent extra rijtijd op het veld en
oponthoud, terwijl we nu altijd op beide
kopakkers van wagens wisselen.

draagt niet bij aan de stabiliteit, maar wel aan
beperking van het geluid in de cabine. Daaraan
dragen ook het lage motortoerental (1.200
omw./min) en de relatief grote hydromotoren
bij. Door de elektrische aansturing zijn alle
hydraulische en lawaaierige ventielen uit de
cabine verdwenen. Tijdens het werk worden de
instellingen van de draaiende componenten
vastgelegd. Als de chauffeur op het eind de
rooibek omhoog haalt, stopt de complete
machine. Op het moment dat hij na het keren
de rooibek weer laat zakken, gaan alle motoren
weer draaien op de oude ingestelde waarde. De
zelfrijder beschikt ook over een cruise control.
Tijdens verplaatsingen over de openbare weg
mag het stuurwiel niet meer dan 3,5 m vanaf
de voorzijde zitten. Amac voldoet aan deze eis
uit de Wegenverkeerswet door de cabine over
rails naar voren te schuiven.

Het Vario-programma 2007/2008
van 95 PK tot 360 PK

Laat u aangenaam verrassen
door de nieuwste modellen van
de Fendt-Vario

Meer veiligheid en comfort
Bij de nieuwe versie zijn de motor en de hydropompen naast de cabine weggehaald en
verplaatst naar het achterdek. Deze hoge plek

internet >
www.landbouwmechanisatie.nl

Amac ZM2 in detail

De brede rol zorgt voor de diepteregeling van
de loofklapper en rooielementen.

Het maakt niet uit of u de Vario gebruikt op het weiland,
de akkerbouw, voor vervoer of andere speciale bestemmingen,
met de Vario aandrijftechnologie van Fendt bent u iedereen en
alles een stap voor. De Fendt Vario is dé oplossing voor een
gemakkelijke bediening en optimaal economisch gebruik
in alle situaties. Maak een proefrit en overtuig uzelf.

Om te voldoen aan de verkeersvoorschriften
kan de cabine naar voren. De sturende leidingen
liggen in de opgerolde kabelgoot.
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Spetterend Fendt nieuws!
Het steunwiel is op verschillende breedte instelbaar en draagt zo bij aan de stabiliteit. Bij een actieve
vierwielbesturing volgt dit steunwiel de uitslag van de achterwielen.

Bezoek ons op de
warden’
Landbouwwerktuigenbeurs ‘Leeu
van 17 t/m 20 december 2007
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Vario - een compleet concept van 95 tot 360 PK:

Fendt 300 Vario
Fendt 400 Vario
Fendt 700 Vario
Fendt 800 Vario
Fendt 900 Vario

95 –125 PK 70 – 92 kW
115 – 155 PK 85 – 114 kW
130 – 180 PK 96 – 132 kW
185 – 205 PK 136 – 151 kW
220 – 360 PK 162 – 265 kW
Maximaal vermogen conform ECE R24

dt.
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