Werktuigrapport

Met de stabiliteitsmeter is het vanuit de trekkercabine gemakkelijk
te controleren of de machine recht loopt.

Grimme SE 75:
Drieling met eigen karakters
In tegenstelling tot Nederland zijn er in het buitenland veel gebieden waar zeer veel 1-rijige aardappelrooiers verkocht worden. Er is tegenwoordig in Nederland echter sprake van een lichte opleving in de
vraag naar deze kleinere rooiers. Een voorbeeld van een nieuwe generatie 1-rijige aardappelrooiers is
de Grimme SE 75. Wij gingen op pad voor een aantal gebruikerservaringen.
Tekst: Philip Lenaers – Foto’s: Philip Lenaers, Grimme

e capaciteit van de nieuwe generatie
1-rijige aardappelrooiers ligt veel
hoger dan de oude typen. Vandaar
dat er sprake is van een lichte opleving in
de vraag naar 1-rijige rooiers. Mensen die
overschakelen van een 2-rijige wagenrooier
naar een 1-rijige bunkerrooier geven als
belangrijkste argumenten aan dat er minder
personeel nodig is, dat er een trekker minder
nodig is en dat op een bunkerrooier een beter
reinigingssysteem aanwezig is. Een ander
groot voordeel van de nieuwe kleine bunkerrooiers is het rooien in verstek. Dit houdt in
dat je naast de rij rijdt, waardoor de andere
rijen niet beschadigd worden. Hierdoor kun je
met brede banden rijden, zodat je de bodemdruk laag houdt.
Grimme introduceerde in de jaren ’94 en ’95
de SE 75 serie met de SE 75-20, SE 75-30 en de

SE 75-40. Achtereenvolgens heeft deze drieling
een bunkerinhoud van 2.000, 3.000 en 4.000
kg. Deze rooiers zijn compact en overzichtelijk
gebouwd. Inmiddels zijn er van dit type al
meer dan 4.000 gefabriceerd. In 1998 kwam
Grimme met de 2-rijige variant de 150-60. Voor
de nabije toekomst denkt Grimme na over een
1-rijer met een bunkerinhoud van 5 ton. Deze
is vooral bedoeld voor grotere percelen.
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• Zeefcapaciteit

Voor het lossen gaat de bunker eerst
voor en achter gelijktijdig hydraulisch
horizontaal omhoog, daarna wordt de
uitloopzijde scheef gezet.
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De getrokken opname-eenheid bestaat uit
een twee- of een driedelige rooischaar, een
goed gevormde diabolorol, twee verend
opgehangen schijfkouters en twee loofintrekrollen om het loof van de zijkant mee
te nemen. De rooidiepte kun je met een
spindel regelen en wordt door de diabolorol
gecontroleerd. De op de bodemomstandig-

heden afgestemde instelling van de schijven
vindt eveneens met de spindels plaats.
Na de getrokken opname-eenheid belanden
de aardappelen op de eerste korte zeefband.
Deze neemt de aardappelen op, zeeft de meegevoerde grond uit en brengt de aardappelen
op de tweede zeefband. De snelle overgang
van de eerste naar de tweede zeefband zorgt
voor een hoge zeefcapaciteit, ook op de
zwaardere gronden. Deze hoge zeefcapaciteit
verdient in de praktijk veel lof.
De tweede zeefband is multifunctioneel. De
dicht over de tweede band meelopende loofafvoerband scheidt het loof van de aardappelstroom en brengt dit achter de machine terug
op het veld. De vakken in de loofafvoerband
verdelen de aardappelen in porties. Dit brengt
rust in de aardappelstroom en voorkomt
beschadigingen tijdens het transport. Om
wrijvingsbeschadigingen te voorkomen en om
de verstoppingskans aan de zijwanden te verkleinen, heeft de multifunctionele band meelopende zijdelen. De aardappelen worden vlot
en netjes naar de reinigers getransporteerd.

• Reiniging en opslag
Twee achter elkaar geplaatste reinigers zorgen
voor een effectieve scheiding van loofresten,
kluiten en stenen. De eerste reiniger met een
egelband en dubbele afstrijkwalsen doen het
eerste werk. De in hoogte verstelbare dubbele
afstrijkwals brengt al een deel van de ballast
terug op het veld. Om de werking te versterken, kan de reiniger met de hand via een
spanslot in hoogte worden versteld. Tegen
meerprijs kan ook een elektrische verstelling
geleverd worden.
Afhankelijk van de grondsoort is er voor de

De aftakas drijft een oliepomp aan die ervoor zorgt dat de machine
rustig loopt.

tweede reiniger keuze uit: een afstrijkwals
voor lichtere grondsoorten zonder stenen en
kluiten, een vingerband met afstrijkwals voor
lichte tot gemiddeld zware grond (NB) of een
borstelband met doorgaande afvoerbaan voor
steenachtige grondsoorten UB). Allen zijn
traploos hydraulisch verstelbaar.
De leesband (58 of 68 cm breed) met traploze
hydraulische snelheidsregeling is bijna
horizontaal opgebouwd, zodat het terugroleffect te verwaarlozen is. De aardappelstroom is gelijkmatig verdeeld over de breedte
van de leesband, zodat de mensen op de leestafel (max. vier personen) de aardappelstroom
goed kunnen overzien. De naast de leestafel
meelopende afvoerband brengt het uitgelezen

materiaal terug op het veld. De aardappelen
worden door de leesband in de rolbodembunker gebracht. De afvoerhoogte kun je
hydraulisch op de juiste hoogte instellen. De
golvende bodem van de bunker is gemaakt
van zachte kunststof, waarop de eerste aardappelen zacht vallen en die later voor een
snelle afvoer zorgt. Als optie kun je kiezen
voor een opbunkervuloptimaat. Dit heeft als
voordeel dat je 300 kg aardappelen meer kunt
opbergen in de bunker. Voor het lossen wordt
de bunker eerst voor en achter gelijktijdig
hydraulisch horizontaal geheven, daarna
wordt de uitloopzijde scheef gezet. Deze
geringe oploophoek betekend minder kans
op beschadiging tijdens het lossen. >

Technische gegevens Grimme 1-rijige rooiers
Afmetingen (m)
lengte
breedte
hoogte

SE 75-20
Transport
7,90
3,00
3,10

Leeg gewicht (kg)

3.800

4.300

4.800

Rolbodembunker
uitloophoogte (m)
inhoud (kg)
aandrijving

3,85
2.000
hydraulisch

3,85
3.000
hydraulisch

3,85
4.000
hydraulisch

Werk
7,90
4,65
2,80

SE 75-30
Transport
8,40
3,00
3,15

Werk
8,40
4,65
3,15

SE 75-40
Transport
8,40
3,00
3,15

Werk
8,40
4,65
3,15

Prijzen excl. BTW
SE 75-30 NB € 45.400
SE 75-30 UB € 47.400
SE 75-40 NB € 48 230
SE 75-40 UB € 49.990

i

Importeur Zonna B.V. uit Beilen, telefoon (0593) 52 29 43.
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Gebruikers aan ’t woord
De gebroeders Gilissen uit Maastricht
hebben een gemengd bedrijf met een
akkerbouwtak van 32 ha. Deze bestaat uit
5 ha vroege aardappelen, 3 ha bintjes en
verder suikerbieten, voederbieten voor op
eigen bedrijf, witte en rode uien, granen,
maïs en gras. De grondsoort is löss met een
afslibbaarheid van 20-22%. In juni 2004 zijn
de gebroeders overgestapt van een oude
Grimme wagenrooier naar een SE 75-40.
Gilissen: “Uitermate geschikt voor het
rooien van vroege aardappels.”
“Het belangrijkste voordeel van deze machine
vind ik de traploze snelheidsveranderingen
van de aardappelstroom. Grimme is de enige
machine waarbij je de eerste korte zeefband
langzaam genoeg kunt laten lopen. Dit is zeer
belangrijk bij het oogsten van vroege aardappelen. Daarnaast is het ideaal dat je alles
traploos hydraulisch kunt verstellen. De aftakas drijft alleen een oliepomp aan, waardoor
de machine heel rustig loopt. Verder vind ik
de loofafvoerband perfect werken.
Op de leestafel zie je bijna geen loof meer voorbij komen, het loof valt netjes achter de machine op de grond. Ook een groot pluspunt is de
bunker, die maximaal laadbaar is door het
geplaatste tussenstuk. Hierdoor rollen er geen
aardappelen van de machine af. Voor zover ik
weet, is Grimme de enige fabrikant die dit tussenstuk op de machine heeft. Wat me verder
opviel tijdens het eerste gebruik is de ongelooflijke wendbaarheid van de machine. Dit maakt
een relatief smalle kopakker mogelijk. Reparaties hebben we op deze korte tijd nog niet gehad, maar die verwacht ik ook niet. De machine
voldoet geheel aan onze verwachtingen.”
Rapportcijfer: 8

veen
zand
lichte zavel
zware zavel
lichte klei
zware klei
leem
stedelijke
bebouwing

Akkerbouwer Gilissen op het leesplateau waar plaats is voor vier personen. Rechts naast de
schijnwerper een camera waarmee je vanuit de trekkercabine de eerste reiniger in de gaten
kunt houden.

Jan Schuurman heeft een 100 ha groot
akkerbouw-bedrijf in het Drenthse Roswinkel. Zijn bouwplan bestaat onder andere uit
45 ha aardappelen en verder granen, suikerbieten en graszaad. Deze gewassen worden
geteeld op zand- en dalgronden. Na vijf jaar
lang een SE 75-30 gebruikt te hebben, kocht
hij afgelopen augustus een SE 75-40.
Jan Schuurman: “Geen beschadigingen
door het rooien in verstek.”
“Vijf jaar lang heb ik met volle tevredenheid
met de SE 75-30 gerooid. In augustus heb ik
een machine met een grotere bunker-

capaciteit gekocht. Dankzij de hoge rijsnelheid rooi ik in het seizoen 3 à 4 ha per dag.
De hogere capaciteit van een meerrijer weegt
voor mij niet op tegen de kosten. Het resultaat
vind ik goed. Groot voordeel is dat je kunt
rooien in verstek. Hierdoor kan ik met brede
banden rijden wat ten goede komt aan de
bodemdruk. Doordat je naast de rij rijdt,
voorkom je beschadigingen aan de aardappelplant. Naast de gewone reparaties zoals lagers
en kettingen heb ik geen ongebruikelijke
reparaties gehad. De machine heeft aan mijn
verwachtingen voldaan, maar na vijf jaar vind
ik het tijd voor een nieuwe. Ditmaal dezelfde
eenrijer van Grimme, alleen met een grotere
bunkercapaciteit.”
Rapportcijfer: 7,5

Dankzij de meesturende as is de SE 75
erg wendbaar en is een korte kopakker
mogelijk.

kon rooien, omdat je hiermee beschadigingen
aan de planten in de rijen voorkomt. Mijn
oudere SE 75-40 was me prima bevallen,
vandaar een nieuwe rooier van hetzelfde type.
De zeefcapaciteit van de machine is verschrikkelijk goed, waardoor ik vrij snel kan rijden.
Onder normale omstandigheden haal ik
makkelijk zo’n 5,5 à 6 km/h en onder goede
droge omstandigheden haal ik 7 km/h. Naast
het werk op mijn eigen bedrijf doe ik ook

Laurens Snippe uit Espel heeft in maatschap met zijn vader een akkerbouwbedrijf
van 40 ha, waarvan 13 ha aardappels. Uien,
graan, suikerbieten en winterwortelen zijn
gelijkmatig verdeeld over de overige 27 ha.
De werkzaamheden vinden plaats op een
lichte zavelgrond met een afslibbaarheid
van ongeveer 15-16%. Na zes jaar ervaring
met een SE 75-40 kocht hij in augustus van
dit jaar een nieuwe rooier van dit type.

De eerste zeefband, die direct na de opname-eenheid geplaatst is, waarderen gebruikers om
zijn hoge zeefcapaciteit.
38]

Landbouwmechanisatie • september 2004

Laurens Snippe: “Zeefcapaciteit is
verschrikkelijk goed.”
“Mijn keuze voor een nieuwe eenrijer was snel
gemaakt. Voor een tweerijer heb je al snel
160-180 pk vermogen nodig, en die heb ik niet.
Ik wilde perse een rooier hebben die in verstek

loonwerk met de machine. De klanten zijn dik tevreden met het resultaat
van de machine, want de aardappelen
raken bijna nooit beschadigd. De combinatie van de loofafvoerband en de
egelmatten zorgen ervoor dat alle loofresten
uit de aardappelstroom zijn. Na zes tevreden
gebruikersjaren kan ik geen nadelen noemen.
Ongebruikelijke reparaties heb ik niet gehad.”
Rapportcijfer: 8
Pieter van Leeuwen Boomkamp heeft in
Nijkerk een akkerbouwbedrijf van 110 ha,
waarvan 25 ha fabrieksaardappelen en
verder suikerbieten, snijmaïs, gerst en grasland. De grondsoort is zand. Vier jaar geleden kocht Van Leeuwen Boomkamp een
Grimme SE 75-40, die hij afgelopen augustus inruilde voor een nieuwe.
Pieter van Leeuwen Boomkamp:
“Overzichtelijke machine.”
“De Grimme SE 75-40 is een nette overzichtelijke machine. Na vier tevreden gebruikersjaren vond ik het tijd worden voor een
nieuwe, want ik wil graag een machine met
moderne snufjes hebben. De goede service
van de importeur speelt ook wel een rol in de
keuze van het merk, hoewel het aanbod niet
zo heel groot is. Grimme is zo’n beetje alleen
op de markt wat betreft moderne eenrijers.
De keuze voor een nieuwe eenrijer was snel
gemaakt, want ik heb kleine percelen en een
eenrijer past het beste in mijn werkschema.
Op deze manier zijn er namelijk slechts twee
trekkers nodig, eentje voor de rooier en eentje
voor het transport. Het rooien in verstek is
voor mij het plezierigst, want je voorkomt dat
je over andere rijen heen rijdt en je kunt goed
door rijden. De machine voldoet helemaal aan
mijn verwachtingen.”
Rapportcijfer: 8

Het loof wordt achter de machine op
het land gedropt.

© Grondsoorten- en stedenkaart Nederland
Alterra – Wageningen UR.
Meer informatie over de kaart:
F. de Vries, telefoon (0317) 47 42 50.
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Kortom
De Grimme éénrijige aardappelrooier SE 75
is een nette overzichtelijke machine die prima
resultaat levert. Gebruikers waarderen de
machine om zijn hoge zeefcapaciteit, vele
mogelijke snelheidsinstellingen die traploos
hydraulisch te verstellen zijn en de wendbaarheid waardoor een korte kopakker mogelijk is.
Doordat alle banden en rollen hydraulisch
worden aangedreven, loopt de machine zeer
rustig. De korte valhoogte van de aardappel
van de leesband naar de bunker en de zachte
kunststof bodem van de bunker zorgen ervoor
dat de aardappel zo min mogelijk beschadigd
wordt.

Philip Lenaers, student Agrotechnologie, namens Heeren XVII,
studievereniging Agrotechnologie, Wageningen Universiteit.
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