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Miedema All-in-One

Bij de foto’s 1 – 4

Poten met minder arbeid en flinke trekker
Machines die werkgangen combineren bestaan al langer, het bijzondere aan de All-in-One pootmachine van
Miedema is dat alle bewerkingen plaatsvinden achter de wielen. Na het bewerken, poten en het opbouwen van
de rug, passeert geen enkel wiel de grond meer.

O

p de Agritechnica 2005 in Hannover
presenteerde Miedema de All-in-One
pootmachine. Dit is niet alleen
een pootmachine, het combineert ook een
aantal werkgangen. De machine zorgt voor

44

LandbouwMechanisatie mei 2008

het bewerken van de grond, het poten en
voor de rugopbouw. Door het combineren
van de werkgangen bespaar je niet alleen
op arbeid en brandstof, maar spaar je ook
de structuur van de grond. Er zijn immers

minder passages van trekkers en je rijdt
over niet-bewerkte grond. Een ander voordeel is dat alle aardappelen in het midden
van de rug zitten. Bij apart aanaarden is
dit niet altijd het geval.

Hoofdframe
De basis is een geremd wielonderstel met
vier 600x50R22.5 banden, deze dragen de
volledige machine. Het heffen gebeurt met
tweetraps hydraulische cilinders aan weerskanten van het frame. Het wielstel is pendelend voor een betere bodemaanpassing.
Desondanks gedraagt de machine zich bij
hoge snelheden onrustig op de weg, bij bolliggende wegen heeft de machine de neiging
te gaan slingeren. Voor de grootte van de
machine is hij verrassend wendbaar. Dit

[1]	De pootdiepte is per element af te stellen door
spindels die op de kopeg of frees rusten.
[2]	Een ketting met cilinder zorgt voor meer druk op de
achterwielen van de trekker.
[3]	De vorentrekker bestaat uit twee schuin geplaatste
schijven.
[4]	De mechanische aandrijving waarbij een nokkenrad
in het profiel van de band grijpt.

Miedema All-in-One
Leeggewicht (ton)	4
Bunkerinhoud (ton)
Rijen/rijafstand (cm)
Werkbreedte (m)
Prijs vanaf (euro)

(afhankelijk van uitvoering)
2,5
4 / 75
3
60.000 (excl. btw)
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De ervaringen van gebruikers
André van Wijgerden is bedrijfsleider van Holstar in Pęzino, Polen. Op
320 van de in totaal 1.700 hectare lichte lössgrond (15 tot 18 procent
afslibbaar) worden aardappelen verbouwd. Sinds vorig jaar draait er
een Miedema All-in-One, dit jaar is er een tweede bijgekomen.

Boudewijn Biemond
Stellendam

Bernhard Finke
Heiden (D)

wordt veroorzaakt doordat de wielen dicht
bij de trekker geplaatst zijn. Doordat de
banden vooraan zitten, heeft de machine
de neiging achterover te hangen. Hierdoor is
er weinig druk op de achterbanden. Met een
ketting met hydraulische cilinder bevestigt
aan het frame van de pootmachine en de
boventrekhaak van de trekker, kun je meer
druk op de trekkerachterwielen brengen.

Grondbewerking
De All-in-One is standaard leverbaar met een
Kuhn HR 3003 rotorkopeg. Deze kopeg heeft
lange tanden die snel te verwisselen zijn met
het Fast Fit systeem. Ook kun je een Multi-

André van Wijgerden: “Minder groene aardappels.”
“Vroeger gebeurde het aanaarden achteraf. Doordat het land licht glooiend
is, zaten de aardappels na het aanaarden niet in het midden van de rug.
Vorig jaar hebben we met de All-in-One bekerpootmachine met een kopeg
gepoot en waren er beduidend minder groene aardappels. Ook is vocht
hier belangrijk, door meteen aan te aarden droogt de rug niet uit. De optie
Ridge-Control hebben we niet. Dit maakt de machine extra gecompliceerd
en handmatig instellen werkt prima op onze grond.
Problemen zijn er niet veel geweest: de spindels van de schijfkouters
waren te zwak en zijn krom geweest. Miedema heeft deze
vervangen door steviger exemplaren. De grond
wordt in het najaar geploegd en daarna met een
vanggewas ingezaaid, in het voorjaar wordt de
André van Wijgerden
Pe˛zino (PL)
grond niet meer bewerkt. De 175 pk trekker heeft
het dan zwaar. Om die reden is voor de tweede
machine een 200 pk trekker aangeschaft.”
Rapportcijfer: 8

vator vollegrondsfrees van AVR monteren.
Een frees geeft op zware grond een betere
verkruimeling en een hogere werksnelheid.
De rotorkopeg of frees rust tijdens het werk
met twee spindels op de framebalk van het
wielstel. Door deze spindels korter te maken,
bewerk je de grond dieper. De frees of kopeg
is niet los te gebruiken, maar de pootmachine
kun je wel afbouwen, en dan is er bijvoorbeeld
een zaaimachine op te bouwen.

Pootgedeelte
Het pootgedeelte bestaat uit beproefde techniek, zowel de Hassia als de Structural pootmachine is leverbaar met alle opties van de

losse versie. Alleen de plaatsing van de verschillende onderdelen verschilt. De bunker
is vergroot tot 2,5 ton en omgekeerd op de
pootmachine geplaatst. Hierdoor is een lange
vulband nodig.

Bekerpootmachine
De opgebouwde Hassia SL4 bekerpootmachine
is standaard geschikt om pootgoed in de
maat 35-55 te poten. Met optionele inlegbekers zijn ook kleinere en grotere maten
te poten. Het pootkanaal is ruim opgezet en
staat een klein beetje voorover in een hoek.
Hierdoor vallen de aardappelen geleidelijker
naar beneden. Standaard is een mechanische

Bernhard Finke in het Duitse Heiden is in het bezit van één van de eerste
All-in-One pootmachines. Deze machine met een bekerpootmachine en
kopeg poot jaarlijks 160 hectare aardappelen. Het bedrijf is 280 hectare
groot, waarvan 70 procent zandgrond en 30 procent kleigrond.

Boudewijn Biemond verbouwt in maatschap met zijn neef 112 hectare
aardappelen in Stellendam. De grondsoort varieert van lichte zavel tot
40 procent afslibbare klei. Vorig jaar heeft de maatschap een Miedema
All-in-One bij wijze van proef gebruikt.

Bernhard Finke: “Perfecte combinatie.”
“Door verschillende bewerkingen te combineren,
bespaar ik op arbeid en brandstof. Ploegen gebeurt
grotendeels in het voorjaar en vroeger bewerkten we
het land apart met een rotorkopeg; arbeid werd dan
een knelpunt. We wilden de landbewerking, het poten
en aanaarden combineren. Miedema is tot nu toe de
enige die een combinatie aanbiedt waarbij geen enkel
wiel meer door de rug heen loopt. Hierdoor werkt de aanaardkap altijd in
losse grond en is de rugopbouw stukken beter. Na het eerste jaar is er een
stikstofbol op de cilinder van de pootelementen geplaatst. Hierdoor hebben
ze wat meer druk in de grond. Ook zijn de originele markeurs vervangen
door markeurs van Kuhn. De machine vergt veel vermogen, de 171 pk
trekker moet er flink aan trekken. Daarom doen we de bunker ook nooit
helemaal vol, maximaal zit er zo’n anderhalve ton in. De bediening gemaakt
door Fisher landtechnik is eenvoudig en doeltreffend. Aan isobus heb ik
geen behoefte, hierdoor wordt een machine onnodig gecompliceerd.”
Rapportcijfer: 9

Boudewijn Biemond: “Moet nog doorontwikkeld worden.”
“Vorig jaar hebben wij een Miedema All-in-One pootmachine op proef
gebruikt. Deze was voorzien van een kopeg en dit gaf problemen in het
droge voorjaar van 2007. Eigenlijk had er een frees onder moeten zitten.
Ook kon de kopeg toen nog niet op 1.000 toeren draaien. Hierdoor was de
grond niet fijn genoeg. De ruggen die we hebben gepoot met de All-In-One
hoefden we niet na te frezen. Inmiddels hebben we een Miedema combinatie
aangeschaft die alle werkgangen combineert, maar niet de All-in-One.
Daar zitten nog kleine dingen aan die verdere ontwikkeling nodig hebben.
De elementen stonden bijvoorbeeld bij mij niet helemaal op 75 centimeter.
Deze kunnen wel versteld worden, maar dit is moeilijk en neemt veel tijd
in beslag. Ook ben ik bang dat hij soms tijdens het poten toch gaat
verschuiven. Ik geloof dat het op het zand een hele mooie machine is.
Een gedragen kopeg/pootcombinatie achter de trekker is erg zwaar.”
Rapportcijfer: 7

rotortriller voor het verenkelen, een elektrische triller waarvan uitslag en intensiteit
vanuit de cabine instelbaar zijn is optioneel.
In de bunker zit een mechanisch aangedreven
schudbodem. Deze zorgt voor een regelmatige
aanvoer. Optioneel is een Müller Precimat
monitor. Deze geeft de rijsnelheid, gewerkte
uren en de bewerkte oppervlakte aan.
Het aantal missers is ook af te lezen. Een
tastsensor op het pootkanaal houdt bij of
er aardappelen in de bekers liggen. Bij een
niet-draaiende pootband of veel missers,
wordt de bestuurder gewaarschuwd door
een geluidssignaal. Hydraulische aandrijving
van de pootbanden is vanaf volgend jaar als
optie leverbaar. Deze wordt dan geleverd met
een uitgebreidere computer, de PM-control.

Snarenbedpootmachine

De All-in-One is ook leverbaar als Structural
snarenbedpootmachine.
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Op de Duitse zandgrond maakt de All-in-One
mooie, volle ruggen.

Door de aanaardkap en omgekeerde bunker is
een lange vulband nodig.

Met de Structural PM40 snarenbedpootmachine kun je onregelmatig of voorgekiemd pootgoed in alle maten poten.
De buitenste snaren draaien naar achteren
waar het pootgoed door een taps toelopende
geleider naar het midden wordt gebracht.
De vier middelste snaren voeren het pootgoed naar voren, de grond in. Het snarenbed
wordt gevuld door bandjes die het pootgoed
uit de bunker vervoeren. Deze worden aangestuurd door infraroodsensoren die de
vulling in de gaten houden. De pootafstand

is regelbaar met een versnellingskast en als
optie ook met een riemvariator waarmee je
de pootafstand vanuit de cabine traploos
kunt instellen.

Nokkenrad
Bij beide machines verloopt de aandrijving
via een nokkenrad dat in het profiel van één
van de banden grijpt. Een simpele oplossing,
alleen de werking bij veel aanhangende
grond op de banden is twijfelachtig.

Schijfkouters
De standaardvorentrekker is voor beide
machines gelijk. Dit is een grote versie van
een schijfkouter van een zaaimachine. Twee
schuin naar elkaar toestaande, in verstek
geplaatste schijven, maken de voor waar de
aardappel in gepoot wordt. Hierdoor kun je
aardappelen zonder voorbewerking poten in
een perceel waar een nog niet-afgestorven
vanggewas op staat.

Vermogensbehoefte
De All-in-One weegt leeg 4 ton. Met een volle
bunker bedraagt dit 6,5 ton. Miedema geeft
zelf een vermogensbehoefte vanaf 120 pk,
in de praktijk blijkt 150 pk nodig. Door de
combinatie van grondbewerking en rugopbouw wordt veel grond in beweging
gebracht. Opties zijn: groothoekaftakas,
spuitinrichting met tank en hydraulische
pomp, markeur, poederapparaat, granulaatstrooier en sporenwisser voor spuitpaden.

Miedema All-in-One
De gebruikers zijn tevreden. Zeker op lichte grond
en in glooiend land werkt de machine erg goed.
Besparing op arbeid en alle poters in het midden
van de rug zijn belangrijke pluspunten. Wel is de
vermogensbehoefte aan de hoge kant, en ook de
prijs is hoog als je bedenkt dat de frees en kopeg
niet los te gebruiken zijn.

Aanaardkap

Voor en tegen

De high-speed aanaardkap wordt op druk
gehouden door een cilinder met een stikstofbol. De druk is instelbaar. Optioneel is ook
Miedema Ridge control. Deze regelt zelf de
druk van de aanaardkap aan de hand van de
hoeveelheid grond in de kap.

+ Arbeid- en brandstofbesparing
+ Minder groene aardappels
+ Alle bewerking achter de wielen
– Grote vermogensbehoefte
– Prijs
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