Werktuigrapport

Linkss: Rechtsboven een cilinder van het veersysteem, daaronder een stuurcilinder. Het materiaal wordt niet ontzien tijdens het werk.
Rechts: De dubbele hydraulische pomp voor de kipcilinder (achter de beschermkap) wordt direct door de aftakas aangedreven.

Miedema HST 230:

Welgemanierde reus
Schaalvergroting gaat ook in de Nederlandse landbouwsector steeds maar door. Zo vinden steeds bredere
rooiers hun weg naar de akkerbouwer. Miedema speelt hierop in en biedt een drie-assige kipper aan
met een laadvermogen van maar liefst 24 ton. Wij trokken erop uit om erachter te komen of de praktijk
net zo rooskleurig is als het verhaal uit de folder.

zien de cilinders dubbelwerkend zijn. De
hydraulische installatie van de trekker voorziet hier ruimschoots in. De hydraulische
installatie op de kipper is leverbaar met load
sensing. Load sensing heeft als groot voordeel
dat zowel de druk als de volumestroom op de
vraag worden aangepast. Druk vermenigvuldigd met volumestroom is vermogen. Met
andere woorden, het hydraulisch systeem
‘kost’ pas vermogen als je het daadwerkelijk
nodig hebt. Veel gebruikers zijn erg goed te
spreken over dit systeem en zouden niet
anders meer willen.
2. De kipcilinder
Om de 5-traps kipcilinder met een inhoud
van 41 liter binnen afzienbare tijd omhoog te
krijgen, is de kipper voorzien van een dubbele
oliepomp. Deze levert ruim voldoende druk
en volumestroom en wordt direct door de
aftakas aangedreven.

Het zwaartepunt van de kipper verschuift 5 cm
naar boven terwijl de drempel 10 cm hoog is.
Hierbij wordt vervorming van de banden buiten beschouwing gelaten. Veranderingen in
de hoogte van het zwaartepunt bepalen voor
een belangrijk deel de benodigde hoeveelheid
trekkracht. Dit is natuurlijk slechts een ideale
situatie om de werking te illustreren, maar in
de praktijk blijkt dat de benodigde hoeveelheid trekkracht door de juiste oplegdruk en
goede aslastverdeling erg meevalt.

• Structuurbederf
De HST-230 wordt in overleg met de gebruiker
van passend schoeisel voorzien. De breedte van
de banden en dus de oppervlaktedruk maken
hierbij het belangrijkste verschil. Gebruikers
zijn het erover eens dat de insporing ondanks
de grote massa van de beladen kipper niet

hoger uitpakt dan bij lichtere kippers. Van
wringen in de bochten is dankzij de stuurinrichting geen sprake. Gebruikers variëren de
druk in de banden van 1,0 tot 2,0 bar, afhankelijk van de inzet. Door het grote contactoppervlak en de lage druk in banden wordt
de insporing zo klein mogelijk gehouden.

• Details
De kipper is standaard voorzien van een aantal handigheidjes die tijdens het werk goed
van pas komen. Zo heeft de bak een werklamp
zodat je ook ’s avonds nog flink kan doorwerken als dat nodig is. Vooral tijdens de bietencampagne zijn de scharnierende achterlichtunits erg handig. Dit voorkomt beschadiging
tijdens het lossen. Verder kan de bak pas kippen als het achterschot geopend is en is de
voorzijde van de bak met een trap uitgerust. >

Technische specificaties
Tekst en foto’s: Gerald van den Heuvel

n 1996 werd met leveringsprogramma van
Miedema uitgebreid met een drieassige
kipper. Het tijdperk waarin een kipper
vooral een grote bak was met wielen eronder
lijkt hiermee voorgoed ten einde. De Miedema
HST 230 is een werktuig voorzien van moderne
technieken. Om de zes enorme banden probleemloos over de weg en op het land te laten
manoeuvreren zijn de voorste en achterste as
gedwongen gestuurd. Dit lijkt misschien
bijzonder maar er is voor de fabrikant geen
ontkomen aan: zonder gestuurde assen valt
er gewoon niet mee te rijden.
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• Sturen
In tegenstelling tot de vorige generatie
gestuurde kippers wordt de hydrauliek van de
stuurinrichting elektronisch aangestuurd. Bij
dit type gedwongen besturing kun je de kipper zonder al te veel aanpassingen achter verschillende trekkers hangen. Elektronica vergelijkt de stand van de potentiometer boven op
het trekoog met de stand van de potentiometers van de voorste en achterste as. Een proportioneel regelventiel stuurt de assen bij totdat
de waarden van de potentiometers overeenkomen. Om de veiligheid van chauffeur en
medeweggebruikers te kunnen garanderen,
is besturing van de kipper elektronisch beveiLandbouwmechanisatie • november 2004

ligd. De wagen zal bij een storing in één van de
sensoren gewoon rechtuit blijven rijden.

• Hydrauliek
De hydraulische installatie valt op doordat het
eigenlijk drie afzonderlijke installaties zijn.
1. Sturen en achterschot
Hydraulische ventielen op de kipper bedienen
de hydraulische cilinders van de stuurinrichting en het achterschot. Vanuit de trekker
moet je een druk- en een retourleiding op
deze ventielen aansluiten. Het vermogen dat
nodig is om te sturen, is beperkt en bovendien
is er per saldo nauwelijks oliebehoefte, aange-

3. Aslastverdeling
Het derde en laatste hydraulisch systeem op
de kipper betreft het veersysteem. De aslasten
blijven gelijk, ongeacht de oneffenheden van
de akker. Bovendien blijft het zwaartepunt
van de kipper zo veel mogelijk op hetzelfde
niveau, waardoor de benodigde trekkracht
wordt beperkt. De drie assen zijn aan weerszijden voorzien van een hydraulische cilinder
die tussen chassis en as bevestigd is. De cilinders zijn per kant op elkaar aangesloten en
vormen met z’n drieën een gesloten systeem,
zonder tussenkomst van een pomp. Stel, de
kipper rijdt over een vlakke ondergrond en
komt een drempel van 10 cm hoog tegen. De
voorste as veert 10 cm in. De achterste assen
veren dan beiden 5 cm uit, want de hoeveelheid olie in het systeem blijft immers gelijk.

Bakafmetingen (lxbxh)
Inhoud
Vloerhoogte bak
Ledig gewicht
Laadvermogen
Oplegdruk (maximaal)
Standaard bandenmaat
Maximale bandenmaat
Asconstructie

Sturing as
Spoorbreedte
Beremming
Bruto verkoopprijs

i

750x260x120 cm
22.4 m3
140 cm
8.340 kg
24.000 kg
3.460 kg
55-22.5
24R-20.5 XS
snelverkeerassen gemonteerd aan bladveren met
hydraulische vering
elektronisch/hydraulisch
gedwongen besturing
2.000 mm
hydraulisch op alle wielen
€ 50.680 excl. BTW

Miedema B.V., Winsum (Fr.), telefoon (0517) 23 98 00.
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De kipcilinder in werking.
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Gebruikers aan ’t woord

Boudeling’s chauffeur Arjan de Lange
laat zien hoe de kipper meestuurt in
een bocht.

Piet Boudeling heeft in Swifterbant een
akkerbouwbedrijf van 150 ha. Zijn kernactiviteit ligt bij de pootaardappelen,
maar daarnaast verbouwt hij ook wat uien,
wortels, suikerbieten en graszaad.
Piet Boudeling: “De grote capaciteit geeft
meer rust tijdens het werk.”
“De eerste HST 230 schafte ik in 2001 aan,
maar deze was nog niet voorzien van load
sensing en het werken in combinatie met een
kleinere kipper beviel slecht. Afgelopen zomer
heb ik de kipper ingeruild op de aanschaf
van twee nieuwe, beide voorzien van load
sensing. Dit systeem werkt geweldig, ik zou
niet anders meer willen. Ook de stuurinrichting bevalt goed. Van wringen is absoluut geen
sprake en het overzetten op een andere trekker gaat gemakkelijker dan bij een systeem
waarbij een stuurstang aan de trekker bevestigd wordt. Zelfs met een 90 pk trekker trek je de
kipper nog aardig gemakkelijk door het land
heen, maar op de weg kom je dan uiteraard
vermogen te kort. Wij werken met trekkers
met zescilinder motoren van 150 pk en dat
bevalt prima. Ik kan eigenlijk maar één nadeel

verzinnen: de prijs. Als je een extra kleinere
kipper inzet, moet daar ook een trekker met
chauffeur voor, en dan ben je uiteindelijk
duurder uit. Bovendien zijn goede chauffeurs
hier bijna niet te vinden in oogsttijd.”
Rapportcijfer: 8,5
Bij Praktijkonderzoek Plant en
Omgeving (PPO) in Lelystad zijn twee HST230’s in gebruik. De kippers worden van
begin augustus tot november bijna dagelijks gebruikt. Ze worden nu alleen nog
ingezet voor het transport van aardappelen
en graan, maar bewijzen ook tijdens de
maïsoogst hun diensten.
Piet de Fouw: “Met twee man aardappelen
rooien is nu mogelijk.”
“We zijn aan het opschalen, er moet meer
werk met minder personeel worden verzet
dus onze 10-tons kippers moesten eraan geloven. We hebben gekozen voor de drie-assige
Miedema, maar persoonlijk zag ik een ander
merk ook wel zitten. We werken met een bunkerrooier dus we kunnen nu met één kipper
af. We kunnen eigenlijk niet meer zonder.

Van één van de twee Miedema kippers is het
lakwerk niet optimaal, maar dit wordt prima
opgelost. Verder hebben we er eigenlijk geen
noemenswaardige problemen mee gehad. Een
keer een los draadje van de besturing, dat was
het. De besturing is wel erg gevoelig tijdens
het transport over de weg. Bij hogere snelheden
komt het de stabiliteit niet ten goede, maar
dit is een kwestie van afstellen. Onder onze
kippers zitten Michelin Cargo’s die we op
1 bar proberen te houden. Op die manier
wordt de indrukking van de grond ontzettend
beperkt. Voor mijn gevoel is die indrukking
zelfs minder dan bij de lichtere kippers die
we eerder gehad hebben.”
Rapportcijfer: 7

“Vorig jaar hebben we hier de primeur van
de 12-rijige bietenrooier gehad. We zijn toen
teruggegaan van drie naar twee bietenrooiers.
Deze omschakeling bracht de vraag naar meer
transportcapaciteit met zich mee. De Miedema
HST 230 voldoet prima aan die vraag. We hebben er op een los draadje na nog nooit problemen mee gehad. Door montage van brede
Michelin Cargo 710 banden wordt de bodemverdichting tot een minimum beperkt. Van
wringen in de bochten is totaal geen sprake,
tenzij je extreme scherpe bochten neemt
natuurlijk, maar dat is niet meer dan normaal. De Miedema HST 230 bevat ons echt
prima.”
Rapportcijfer: 8,5
Akkerbouwbedrijf De President B.V. ligt
in de Zeeuwse gemeente Burgh Haamstede.
Het 256 ha tellende bedrijf richt zich hoofdzakelijk op graszaad. Daarnaast zijn ook
uien, suikerbieten en karweizaad in het
bouwplan opgenomen.
Dhr. Geertsema: “Hier kun je geen
kwajongens meer mee laten rijden.”
“Met de aanschaf van twee Miedema kippers
met een enorme capaciteit worden er hogere
eisen de chauffeur gesteld. Bochten moet je

veen
ruimer nemen en het totale
zand
gewicht van de beladen kiplichte zavel
per met trekker is erg groot.
zware zavel
Hiervoor hadden we twee
lichte klei
twee-assers, ook van
zware klei
Miedema. Die bevielen niet
leem
echt goed. Toen ze uiteindestedelijke
bebouwing
lijk goed begonnen te functioneren, hebben we ze
ingeruild op twee drie-assers,
uitgerust met load sensing. We hebben
ze nu twee jaar naar alle tevredenheid.
De hydraulische remmen werken
zo goed dat je op moet passen dat je
neus tegen de voorruit belandt. Het
enige nadeel vind ik de oversteek
van de bak ten opzichte van de
achteras. Je moet nu precies voor
© Grondsoorten- en stedenkaart Nederland
Alterra – Wageningen UR.
de stortbak manoeuvreren om te
Meer informatie over de kaart:
kunnen lossen zonder te morsen. Die
F. de Vries, telefoon (0317) 47 42 50.
oversteek had ik liever 25 cm langer
gezien. Verder bevalt de kipper prima. De
werklamp is ideaal als er ’s avonds doorgewerkt moet worden. We rijden hier met 81,
110 en 170 pk trekkers. De 110 pk trekt de
kipper ook zo zonder problemen weg.”
Beoordeling
Rapportcijfer: 8,5
Plussen

+ Grote capaciteit, minimaal
structuurbederf.
+ Benodigde trekkracht relatief laag.
+ Langer laden/lossen betekent rustiger
werken.

Wim van Nieuwenhuyzen is eigenaar
van een loonbedrijf in het Oost-Groningse
Uithuizen. Hij schafte de kipper ongeveer
een jaar geleden aan ter vervanging van een
12-tons exemplaar. De inzet bestaat voor
90% uit bietentransport.

Minnen
– Elektronica kan degelijker.
– Fijnafstelling stuurinrichting door
specialist soms noodzakelijk.
Kortom

Wim van Nieuwenhuyzen: “De capaciteit
sluit goed aan bij de 12-rijige bietenrooier.”

De Miedema HST 230 is een degelijke kipper
met een grote capaciteit en lage bodemdruk.

Piet Boudeling: “De langere laad- en lostijden brengen meer rust met zich mee.”

Op enkele kleine afstellingproblemen na
functioneert de kipper naar ieders tevredenheid, vooral het load sensing systeem valt bij
de gebruikers goed in de smaak. De benodigde
trekkracht van de trekker is relatief laag door
een geavanceerd veersysteem. De after salesservice is goed wat deze kipper het overwegen
waard maakt.

Arjan de Lange laat zien hoe de achterlichtunits kunnen scharnieren bij het lossen.
“Vooral handig bij het lossen van bieten.”

Gerald van den Heuvel, student Landbouwtechnische
Wetenschappen, namens Heeren XVII, Studievereniging
Agrotechnologie, Wageningen Universiteit (Wageningen UR).

38]

Landbouwmechanisatie • november 2004

Landbouwmechanisatie • november 2004

[39

