WerktuigRAPPORT

AVR Spirit 8200: Aardappelvriendelijke rooier met een hoge capaciteit
Netagco introduceerde de Spirit 8200 tweerijige, in verstek werkende bunkerrooier in 2002 tijdens de LandbouwRAI. Sindsdien
verkocht AVR er drie in Nederland. De machine is
gerijpt en gebruikers blijken zeer tevreden.
Tekst: John Thelen – Foto’s: John Thelen, AVR

Maar bij welk omslagpunt een tweerijige
verstekbunkerrooier interessant wordt, is
moeilijk te zeggen. De kostprijs berekening
per kg aardappelen is hierbij heel belangrijk.
En dat is voor elk bedrijf anders.

• Voordelen ‘2-rijen in verstek’
Tweerijige verstekbunkerrooiers zijn al sinds
1998 te koop. Omdat de machines een bunker
hebben, hoef je niet meer met trekkers en kippers het land op. Lossen kan nu namelijk op de
kopakker. Door in verstek achter de trekker te
rooien zijn onder zowel de trekker als de rooier
brede banden te monteren, terwijl de ruggen
niet worden aangedrukt. Bijkomend voordeel
van de bunker is dat je nu met drie mensen
aardappels kunt rooien: één op de rooier, één
op de kieper en één in de schuur. Wie dus krap
in het personeel zit of hierop wil besparen, kan
voordeel hebben van een bunkerrooier boven
de wagenrooier. Bij een wagenrooier zouden er
minimaal vijf nodig zijn. Door de leestafel kan
vanaf het land gelijk een schoon product worden afgeleverd. Alle rooiers van dit type maken
gebruik van een doorvalmat, waarvan Wuhlmaus de grondlegger is. De mat maakt een
loofklapper overbodig en ook extreme onkruidgroei is geen probleem meer.

I

n het septembernummer van Landbouwmechanisatie van vorig jaar zagen we al
een eenrijige verstekbunkerrooier. Deze
Grimme-rooier werd door de gebruikers
bestempeld als een modern wendbare
boerenmachine. Met de AVR Spirit 8200,
een tweerijer, is dat anders. Deze machine is
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vooral bedoeld voor loonwerkers en boeren
die een grote oppervlakte aan aardappels
moeten rooien. De Spirit was al in 2002
tijdens de LandbouwRAI te zien, de eerste
werd in 2003 verkocht.
In Nederland werken er tot nu toe drie.
Maar ook in België, Duitsland, Luxemburg
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en Frankrijk draaien er verscheidene machines.
Natuurlijk, de gemiddelde Nederlandse akkerbouwer die ongeveer 16 hectare aardappelen
teelt kan een tweerijige verstekrooier nooit
rendabel maken. Dat blijkt overduidelijk uit
ervaringen van gebruikers. Twee van hen rooien
per jaar meer dan 150 ha met hun machine.

De hydraulische vlakstelling voor
heuvelachtig terrein.

Wat rooiprincipe betreft verschillen de
Grimme en de AVR-rooiers weinig van elkaar.
De AVR-rooier is constructief wel eenvoudiger,
beter bereikbaar en er is zoveel mogelijk
gebruik gemaakt van standaard lagers en
componenten, wat zich positief in de onderhoudskosten moet vertalen, meent Jos den
Boer, vertegenwoordiger van AVR Nederland.

• Rooiconcept
Via getrokken opgehangen kunststof diabolo’s,
veerbelaste schijven en verstelbare één- of
meerdelige scharen worden de ruggen opgenomen. Een drukontlastingssysteem voorkomt onder zware omstandigheden het
samendrukken van de rug. De rooibek wordt
automatisch bestuurd via de dissel. Met standaard graafmat en eerste zeefmat met schudder wordt de meeste losse grond verwijderd.
De gepatenteerde combinatie van loofband en
zeefband zorgt vervolgens voor de afscheiding
van het loof. Alle maten zijn 170 cm breed.
Twee vlakliggende egelbanden met respectievelijk een dubbele afstrijkrol en een rotorkam
verwijderen de steen- en de kluiten. De eerste
egelband verwijdert de nog aanwezige grond
en de rotorkam scheidt de kluiten en stenen
van de aardappels. Een optionele afstrijkrol
op de eerste egelband zorgt voor een afscheiding van de grote maten, die direct naar de
leestafel gaan. De rotorkam kan in hoogte en
omloopsnelheid ingesteld worden. De stenen
en kluiten komen op de afvoerband en de
aardappels worden over de hele leestafel verdeeld. Door de vlakke leestafel zullen de aardappels niet meer terugrollen, wat onnodige
beschadigingen voorkomt. Vanaf de leestafel
zijn de verschillende onderdelen van de
rooier elektronisch instelbaar: de helling
en snelheid van de egelbanden, de hoogte
en snelheid van de rotorkam en de snelheid
van de leestafel. De horizontale leestafel
biedt plaats aan zes of zeven personen.
De aardappels worden via een optionele halfautomatische bunkervulling op een rubberkussen in de bunker van acht ton gelegd.
De maximale loshoogte is 4,20 m.
Om in hellingen het volledige zeefoppervlak en
dus capaciteit van de machine te gebruiken, is
de rooier standaard uitgerust met hydraulische
vlakstelling. Deze kan als optie ook automatisch worden uitgevoerd. Als optie kan de Spirit
8200 worden voorzien van camera’s bij de zeefband, egelbanden en een leestafel.
Landbouwmechanisatie • september 2005

Achter is de rotorkam en de tweede
egelband te zien. Rechts voor, de afvoerband voor stenen en kluiten. Daarnaast
de afvoerband naar de leestafel.

• Aandrijving
De rooi- en loofmatten worden via de aftakas
met vertragingsbakken aangedreven. Er is een
eigen hydraulisch systeem voor de aandrijving
van de twee egelbanden, excentreerschudder,
afstrijkrollen en rotorkam. De rest wordt via
de hydraulica van de trekker bediend. Als
optie is er hydrostatische wielaandrijving
met 700/50 R30.5 banden mogelijk. De prijs
van de basisuitvoering van de AVR Spirit 8200
is 112.000 euro. Vertegenwoordiger Den Boer
verkoopt de bunkerrooier vooral aan pootgoedtelers, maar hij merkt ook dat consumptieaardappeltelers interesse tonen. Vooral de
mogelijke arbeidsbesparing trekt hen. >

AVR Spirit 8200: de gegevens
Afmetingen (lxbxh) 11,20 x 3,30 x 3,90 m
Rijenafstand 75-90 cm
Bunkerinhoud 8 ton
Loshoogte 4,20 m
Gewicht 10.350 kg
Bandenmaat 600/60R30.5
Min. benodigd vermogen 90 kW/120 pk
Prijs standaarduitvoering 112.000 euro
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De Luxemburgse akkerbouwer Frank
Aben wijst op de doorvalmat die het
loof van de aardappels scheidt.
Op de rooier heeft hij drie camera’s
om de kwaliteit van zijn product te
waarborgen.

gekocht, die inmiddels alweer is verbeterd
naar de 2005 uitvoering. Nu zijn we hartstikke
blij met deze machine. In de winter halen we
de bunker eraf en rooien we er wortelen mee.
Door het verstek rooien kunnen er brede banden onder de machine en rooier. Hierdoor
kunnen we langer door in de herfst, de wielen
van de rooier zijn daarom ook aangedreven.
Wij hebben er een 160 pk trekker voor staan
en die heb je ook wel nodig. We rijden gemiddeld met 4,5 km per uur en halen zo een
capaciteit van 3 tot 4 hectare per dag.”
Rapportcijfer: 7,5

Gebruikers aan het woord
Piet de Fouw is bedrijfsleider bij PPO in
Lelystad. Het bedrijf staat op lichte klei van
20 tot 35 procent afslibbaar. In augustus
2004 schafte PPO de tweerijige Spirit, die
toen al een seizoen had gerooid, aan.
Piet de Fouw: ‘Een aardappelvriendelijke
rooier.’
“Hiervoor had PPO een Kverneland tweerijige
wagenrooier. We wilden graag met minder
mensen rooien en het landschonen, dus
kozen we voor tweerijige verstek bunkerrooier.
Dan gaat het tussen AVR en Grimme. De AVR
heeft standaard een acht tons bunker, er kunnen bredere banden onder en was prijstechnisch interessanter. Qua afwerking steekt de
Grimme wel beter in elkaar. Met deze grote
bunkerinhoud kunnen we precies het perceel
rond en dan lossen op de kopakker. Hierdoor
hoeven de kipper niet meer het veld op.
Hierdoor is er rust op het land. We rooien een
halve hectare per uur. De trekkers die ervoor
staan hebben 120 tot 200 pk. Voor vlot doorrijden is 140 pk nodig. Vanwege de brede afvoerband zit er een loszak aan, zo verkomen we
beschadigingen. In het begin waren er wat
kinderziektes, maar deze zijn netjes door de
fabrikant opgelost. De machine blijkt erg
aardappelvriendelijk door het gebruik van
een doorvalmat in plaats van loofrollen en

egelbanden. Daardoor zijn er geen axiaalrollen nodig.”
Rapportcijfer: 7,5
Henk Broekman uit de Cocksdorp op het
eiland Texel heeft een akkerbouwbedrijf
op zandgrond. Naast chips- en pootgoedaardappels teelt hij graan, uien bollen en
wortelen. Per jaar rooit Broekman 150 ha
aardappels, hiervan een gedeelte bij
andere boeren.
Henk Broekman: ‘Goed in zijn eenvoud.’
“In 2003 hebben we als eerste in Nederland de
Spirit 8200 aangeschaft. Deze machine zat vol
met kinderziektes, maar we hadden vertrouwen in het rooiprincipe van AVR. In 2004 hebben we in overleg met AVR een nieuwe rooier

Roger Meewissen uit Baexem en Pierre
Wagemans uit Weert hebben voor hun
akkerbouwbedrijven in augustus 2004
samen de AVR rooier aangeschaft. Beide
boeren op zandgrond en telen de traditionele akkerbouwgewassen en industriegroenten. Samen hebben ze 130 ha
patataardappels en 40 ha gladiolen.
Roger Meewissen: ‘Helemaal te spreken
over deze rooier.’
“Vroeger lieten we alle aardappels door de
loonwerker rooien, maar om nog iets aan de
aardappels te verdienen, hebben we besloten
dat zelf te doen. We wilden met twee
mensen kunnen rooien dus vandaar een
bunkerrooier. In het verstek kunnen er brede
banden onder rooier en trekker, hierdoor
kunnen we tot nut toe onder alle omstandigheden rooien. Wij hebben voor AVR gekozen,
vanwege de open constructie van de rooier.

Hierdoor is onderhoud makkelijk te plegen
en kunnen grond en loof de rooier makkelijk
verlaten. Door de open constructie is de capaciteit ook hoger dan bij Grimme. In de zomer
halen we maximaal 7 tot 8 km per uur, waardoor we 5 tot 6 ha per dag kunnen rooien. Een
nadeel van tweerijige verstekrooiers is dat je
perceel moeilijk kunt openbreken, vanwege
de lengte van de combinatie. Met een trekker
van 160 pk gaat het rooien perfect. We hebben
de maximale bandenmaat op de rooier
gemonteerd. Hierdoor loopt bij het openbreken van het perceel de band over twee ruggen
heen, waardoor er minder beschadigingen
optreden. Een ander sterk punt is dat je weer
een persoon bespaart omdat je geen loof meer
hoeft te klappen. “
Rapportcijfer: 8,5
Aben de Jong is een akkerbouw- en aardappelverwerkingsbedrijf van Yvonne en
Gast Heftrich Aben in Wahl, Luxemburg. Ze
zijn gespecialiseerd in de consumptie-aardappelteelt en hebben 170 ha in eigendom.
Voor de aardappelteelt wordt in 1 op 6 rotatie 35 ha bewerkt, de rest wordt verhuurd
aan boeren in de omgeving. De grondsoort
is makkelijk bewerk- en zeefbare ‘Schieferverwitterungsboden’, een soort verweerde
leisteen. Daar zit genoeg klei en zilt in, 3 tot
4 procent humus en veel stenen. De grond
kan ontsteend worden voor de teelt van
aardappels. In 2004 kocht Aben de nieuwe
rooier.
Frank Aben: ‘Zes weken op proef, na een
dag wilden we hem houden.’
“Hiervoor hadden we een eenrijige verstek-

bunkerrooier. De nieuwe rooier moest
veen
zeer aardappelvriendelijk zijn. Verder
zand
lichte zavel
is een bunkerrooier in deze streek
zware zavel
gebruikelijk vanwege de leestafel voor
lichte klei
het stenen rapen. Vanwege de heuvels is
zware klei
het niet mogelijk om met smalle banleem
den door de ruggen te rijden, dus ook
stedelijke
bebouwing
dat maakte de keuze voor een verstekrooier gemakkelijker. Dan blijven er nog
twee merken over... Grimme en AVR. Bij
AVR is de valhoogte tussen de zeefband en
de loofband minder en aardappels worden
maar 180 graden van richting verandert.
Bij Grimme is dat 270 graden. De
Grimme is ingewikkelder gebouwd
en voor de AVR zijn de onderdelen
makkelijk te verkrijgen. Dit drukt de
onderhoudskosten. Bij AVR hebben
© Grondgebruikskaart Nederland:
we met de fabriek te doen en dat
Alterra – Wageningen UR
werkt dus zeer prettig. Verder zou
Meer informatie over de kaart:
F. de Vries, telefoon (0317) 47 42 50
de Grimme veel hydraulisch geluid
maken, dit is storend voor op de leestafel. En de AVR rooier is goedkoper.
Tijdens het rooien rijden we puur op kwaliteit.
Hierdoor is de capaciteit laag; 10 tot 14 ton per
uur. De opbrengst ligt tussen 30 en 40 ton per
+ Plus +
hectare. En nadeel van tweerijige verstek bunAardappelvriendelijk.
kerrooiers is dat ze te groot zijn om een perMakkelijk onderhoud door open constructie.
ceel mee te openen. We vullen de rooier maar
Prijstechnisch interessant.
tot zes ton vanwege het omkiepen. De drie
Hoge capaciteit.
camera’s zijn ideaal om de kwaliteit van het
8 tons bunker.
rooien in de gaten te houden. In heuvelachtig
terrein is minimaal 140 pk nodig voor de rooier.
– Min –
We gebruiken een Fendt 716. De Vario transHeeft
zich
nog niet bewezen
missie is ideaal om de loof- en zeefmatten
op alle grondsoorten.
met het optimale toerental te laten lopen,
onafhankelijk van de rijsnelheid.”
Duurzaamheid moet nog blijken.
Rapportcijfer: 8+ •

Beoordeling

Kortom
Iedere ondervraagde gebruiker zou de machine
zo weer aanschaffen, ze er dik tevreden mee. Ze
waarderen de aardappelvriendelijkheid en de
hoge capaciteit. Doordat de machine pas sinds
2004 volop te koop is kan nog weinig gezegd
worden over de duurzaamheid op de lange termijn. In hun eerste jaar hebben de machines
zich echter goed gehouden. Door de grote bunker
kun je ook op grote percelen één keer rond rijden
zonder te lossen. Door de open constructie en
standaard onderdelen is onderhoud
gemakkelijk uit voeren. Dat maakt
de machine tot een interessante
rooier.

Frank Aben en Gast Heftrich voor hun
aardappelvriendelijke rooier. De tent
zorgt ervoor dat de mensen op de leestafel beschut staan tegen de wind en
regen.

46]

>
John Thelen, student Landbouwtechnische Wetenschappen,

Door de doorvalmat is loofklappen niet meer nodig.

namens Heeren XVII, studievereniging Agrotechnologie,
Wageningen Universiteit.
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