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Demonstratie

Kleine SF20 met afvoer langs de cabine

• Redelijk zwaar
Voor de demonstaties was een perceel kleigrond beschikbaar van 60 hectare. De bovenste laag heeft een kleigehalte van 16 procent.
De grond lag er mooi, lichtgrijs opgedroogd
bij. Goede omstandigheden voor een demonstratie. Maar schijn bedriegt. Veertig millimeter neerslag in het weekend was nog lang
niet weggezakt. Als je over het veld liep, veerde de grond onder je voeten. De omstandigheden voor de bietenrooiers op de kleigrond
waren als redelijk zwaar te kwalificeren.

Holmer Terra Dos T3 met efficiëntere hydrauliek
het draaien op de kopakker blijft de transportlijn in de rooier goed functioneren. Onder het
knikpunt zit een zeefrad waarmee de hoekverdraaiing volledig wordt opgevangen. Dit
principe wordt ook door de andere fabrikanten met knikbestuurde zelfrijders toegepast.
Het transport over de weg is met de complete
negenrijer niet mogelijk. Daarvoor moet de
rooi-eenheid worden afgekoppeld en op een
aparte wagen worden meegenomen. Bij de
zesrijer kan de rooieenheid verticaal worden
gezet om zo binnen de vereiste afmetingen te
blijven.

• Ropa negenrijer

Ropa Euro Tiger XL negenrijige bietenrooier

Bietenteelt steeds grootschaliger

Fabrikant Ropa demonstreerde zijn Euro
Tiger V8-3 met zowel een zes- als een negenrijig rooisysteem. Wat direct opvalt, is de
wendbaarheid op de kopakker, ondanks de
enorme lengte van 15 m. Dat komt door de
knikbesturing en de tegendraadse aansturing
van de beide achterassen. In het veld rijdt de
machine in de hondengang, waardoor de
gehele oppervlakte gelijkmatig wordt aangedrukt. Voorop de rooieenheid zit een
stuureenheid om de bieten precies vóór de
aangedreven rooischaren te krijgen. Tijdens

• Kleine
Het tweede stel gele rooiers komt van Franz
Kleine. Beide machines hebben aangedreven
schaarlichters. Bij de kleinere machine, de
SF 10-2, gaan de bieten tussen de wielen door
naar het reinigingssysteem, terwijl bij de
grote SF 20 de bieten na het rooien naar
rechts gaan om daarna via de reinigingsunit
boven het rechtervoorwiel naar de verzamelbak te worden getransporteerd. De verzamelbak van de SF 10-2 heeft een inhoud van
15 m3 en de SF 20 heeft er een van 30 m3.

Een detail valt nog te vermelden. Achter de SF
10-2 zit een draaiende rol met een spiraal die
een onegale ligging van de grond vlak strijkt
voor de volgende bewerking.

• Holmer
Ook Holmer presenteerde twee zesrijïge rooiers
met verzamelbak, een met aangedreven
‘Oppelwielen’ in V-vorm en een met bewegende
schaarlichters. Voor het overige zijn de machines gelijk. De Terra Dos T3 is een vernieuwde
uitvoering van de bestaande. Bij de constructie van deze rooiers is vooral gelet op efficiëntie bij de hydraulische installaties op de
rooiers: minder olie nodig betekent minder
vermogen en dus minder verbruik. Tijdens de
demonstratie was goed te zien dat de rooier
met de aangedreven wielen meer moeite had
met het rooien dan de rooier met de scharen.
De toestand van de grond werd als ‘hoofdschuldige’ aangemerkt. De Terra Dos T3 wordt
gedragen door twee 900/55R32 banden vóór
en twee 1050/50 R32 banden achter. Om de
rooier met volle verzamelbak te kunnen
dragen waren de banden tot ruim 2 bar opgepompt. Volgens de informant van Holmer is

Op de Duitse demonstratie ‘Alles in Zucker - Rüben mit Zukunft’ in Seligenstadt van half oktober stonden natuurlijk de imposante, nieuwe rooiers en reiniger-laders centraal. Naast de kwaliteit en afvoer was er ook aandacht
voor de zaaibedbereiding na de bietenoogst. Een overzicht.
Tekst en foto’s: Jannes Hoenderken

egin jaren zeventig van de vorige eeuw
was in ons land de opmars van zesrijige
rooisystemen al in volle gang. De Duitse
fabrikanten bleven bij een- en tweerijers met
verzamelbak. Zo werd bij de oosterburen in
1990 nog meer dan 70 procent gerooid met
een- en tweerijers. Vanaf dat jaar begint de
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opmars van de zesrijïge rooisystemen in
Duitsland. Nu is het aandeel bieten dat wordt
geoogst met zesrijers gestegen tot bijna 90
procent. En die zijn nu voor het grootste deel
van Duits fabrikaat. Vermeldde het programma
deelname uit vijf Europese landen, het waren
er maar drie: Duitsland, Denemarken en
Landbouwmechanisatie • november 2006

Frankrijk. Italië (met Bargam) en Nederland
(met twee Agrifac machines) lieten verstek
gaan. En dat laatste was dubbel jammer,
omdat een visuele vergelijking tussen een
negen- en twaalfrijer nu niet mogelijk was.
Van de aanwezige machines staan een aantal
technische gegevens in de tabel (zie pagina 38).

Matrot 2011 Plus met speciale reinigingszonnen
Landbouwmechanisatie • november 2006
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TIM Thyregod getrokken tweerijer met aparte ‘loofklapper’
die druk nodig om overbelasting van de
banden te voorkomen.

Kipper van Kleine

tweerijige bietenrooier met een verzamelbak
van 12 m3. Deze rooier werkt in verstek; de
trekker blijft buiten het gewas. Afwijkend van
alle andere machines heeft deze machine een
kopper die veel overeenkomst vertoont met
de uienloofklapper: op verticale assen zitten
horizontaal draaiende schijven met elk drie
messen. De grote achterblijvende pruik betekende wel dat voor mooi werk de nakopper
zijn werk goed moest doen.
De TIM T 9 is een vierrijjge bietenrooier, die
ook in verstek werkt. Achter de klepelbak zitten de nakoppers en de Oppelwielen voor het
rooien. De bieten worden door de zeefraderen
zijdelings verplaatst naar de opvoertransporteur en komen zo, via de opvoerelevator, in de
verzamelbak terecht. Deze is met een inhoud
van 14 m3 iets groter dan die van de tweerijer.

• Grimme
De Grimme Maxtron 620 is enkele jaren geleden geïntroduceerd. Het concept verraadt
dat Grimme zich ook met aardappels bezig
houdt. Na het rooien worden de bieten in een
brede stroom gereinigd en in de 33 m3 grote
verzamelbak gebracht. Het rooien gebeurt
met aangedreven, in V-vorm geplaatste
wielen. In tegenstelling met Holmer had de
Maxtron 620 bij het rooien geen problemen.

• Matrot
Bij de vierwielige Matrot 2011 Plus is ook
sprake van knikbesturing. Opvallend detail is
de buitenkant van de beide reinigingszonnen.
Een deel van de verende tanden is vervangen
door kleine roterende kooiconstructies om
daarmee de bieten nog intensiever te kunnen
reinigen. De rooier heeft een verzamelbak van
26 m3 en kan op lange percelen rijdend lossen.
De machine heeft aangedreven scharen en
maakte mooi werk.

• Bietverlies
Door de taaie grond was er bij alle machines
sprake van puntbreuk. Als de doorsnee van
het breukvlak niet groter is dan 2 cm, blijft
het verlies beperkt tot 1 à 1,5 procent en moet
als acceptabel worden aangemerkt. Zijn de
breukvlakken groter, dan is opletten geboden.
Bij het lossen zijn wel verschillen in puntbreuk waarneembaar. Deels is dat een gevolg
van niet of onvoldoende laten zakken van de

• TIM
En dan de beide machines van de Deense
fabrikant TIM Thyregod. De KBR212 is een

Hawe kipper van 40 kuub

uitloop van de verzamelbak, waardoor de
storthoogte te groot is en gave bieten alsnog
van de staartjes worden ontdaan. Bij een beetje meer zorg voor het geoogste product is dat
grotendeels te voorkomen.

• Transport
Diverse zesrijige rooiers gaan niet met een
volle verzamelbak naar de hoop, maar lossen
al rijdend tijdens het rooien. Daarbij moet de
ontvangende, naastrijdende wagen ook over
voldoende capaciteit beschikken. Bij het
opzetten van een perceel speelt nog een
aspect: je moet tenminste over twee gerooide
banen beschikken om te voorkomen dat je
door het gewas moet. Door lossen op de
kopakker, ook al is de bak nog niet vol,
kun je dit realiseren.
In Duitsland worden de bieten opgeslagen in
grote, tot wel 4 m hoge hopen. Met de traditionele kippers lukt dat maar moeilijk of in het
geheel niet. Kleine heeft daarvoor een speciale
wagen met in hoogte verstelbare transportband in het programma.
Bij de Ropa rooiers liep de drieassige RUW
wagen met lostransporteur van Hawe Wester
mee als ‘ontvangststation’. Met extra opzetstukken heeft deze gigant een inhoud van
40 m3 en kan dus een volle verzamelbak mee-

Tabel 1 Enkele gegevens van de deelnemende bietenrooiers
Motor-

Soort

vermogen

machine rijen

Aantal

Aantal

Afmetingen

assen
lengte

in werkstand
breedte
hoogte
(m)
(m)

(kW)
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Verzameltransport- bak
breedte
(m)
(m)

(m3)

Leeg

Catalogus-

gewicht

prijs

(kg)

(euro)

Grimme Maxtron 620

360

front

6

Rups + 1

13,90

6,10

5,60

3,30

33

29.560

399.620

Kleine SF 10-2

289

front

6

2

10,40

3,35

4,00

3,35

15

16.220

277.967

Kleine SF 20

320

front

6

2

12,00

3,38

3,90

3,38

30

21.770

356.549

Matrot M 2011 Plus

262

front

6

2

12,35

3,35

3,90

3,35

26

25.000

350.000

Ropa Euro Tiger V8-3 6-rijig444

front

6

3

15,50

4,40

5,60

3,60

40

31.500

422.124

Ropa Euro Tiger V8-3 9-rijig444

front

9

3

15,70

4,80

5,60

3,30

40

33.600

443.932

TIM KRB 212 tweerijig

–

verstek

2

1

7,90

3,00

4,00

3.00

12

5.900

75.906

TIM T 9 vierrijig

–

verstek

4

1

7,90

4,00

4,00

4.00

14

8.200

110.000
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nemen. Aan deze wagen hangt met 96.500
euro wel een pittig prijskaartje.

• Reiniging en bewaring
In Duitsland worden de bieten voor het transport naar de fabriek nog een keer gereinigd.
De gecombineerde reiniger-laders kunnen
zeer efficiënt overweg met die grote hopen.
Bij de reiniger-laders waren de Ropa EuroMaus en de Gebo SRL 300 nieuw. De Ropa
Euro-Maus wordt aangedreven door een
motor van 220 kW (300 pk) en heeft een capaciteit van maximaal 350 ton/uur. De maximale opraapbreedte is 8,70 m. De gedemonstreerde machine heeft als extra axiaalrollen
in het laatste deel van de reinigingsketen. De
totale oppervlakte van alle reinigingselementen is bijna 30 m2. De transportketen is zeer
beweeglijk. Een lange vrachtwagen hoef je
tijdens het laden niet te verplaatsen. Van deze
wereldpremière is nog geen prijs bekend.
De Gebo reiniger-lader heeft een zescilinder
Deutz dieselmotor van 223 kW (303 pk). Ook
deze lader kan tot 350 ton/uur verwerken. De
maximale opraapbreedte is 9 m. De oppervlakte van alle reinigingselementen is 23 m2
en de lengte van de afvoerband 13 m. Van de
Gebo reiniger-lader is wel een prijs bekend:
316.000 euro. De machine van Franz Kleine
is niet nieuw, maar hoort ook in dit rijtje
‘slokoppen’ thuis.

Zaaicombinatie van Kleine

De Ropa Euro-Maus

• Tussen oogst en inzaai weinig tijd
De grondbewerking staat ook in ander
opzicht in de belangstelling. In het bouwplan
met suikerbieten is de tijd tussen de bietenoogst en de inzaai van de wintergranen
beperkt. Hoe kun je die tijd zo kort mogelijk
maken? Op het terrein, waar de fabrikanten
hun rooiers mochten afstellen, vond een
demonstratie ploegloze grondbewerking
plaats. Werd tijdens de rooidemonstratie
al met een stevig tempo gereden, op deze
demonstratie moest alles nog sneller. Zo snel
zelfs dat het fenomeen zwarte rookpluim uit
de trekkermotor zich weer liet zien.

• Zaaibedbereiding na bietenoogst
Bij de 20 verschillende machines op deze
demonstratie waren enkele primeurs.
Franz Kleine presenteerde een uit Italië
afkomstige grondbewerking-zaaicombinatie.
Aan een gemeenschappelijk raamwerk zijn
drie delen van elk 1,5 m breed scharnierend.
Per deel zorgen luchtbanden voor de diepteregeling. Met twee hydraulische cilinders aan
beide zijden van elk segment is de druk op de
zaaikouters te veranderen. Beide cilinders zijn
gekoppeld, waardoor de druk gelijk blijft. Bij
deze combinatie is de voorraadtank verdeeld
in twee compartimenten, een voor zaaizaad
en een voor kunstmest. Via twee slangen per
kouter komt het zaaizaad in de grond. Aan

Heko cirkelvormige messen
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Gebo reiniger-lader
elke zaaikouter zitten twee vleugels, die aan
het eind zijn omgebogen. In tegenstelling met
de gewone ganzenvoeten wordt de losgemaakte grond door de omgebogen delen weer naar
het midden, dus op de zaairij, teruggebracht.
Fabrikant Heko demonstreerde een enkelvoudig grondbewerkingswerktuig, voorzien van
cirkelvormige messen. Deze staan onder een
hoek van circa 30 graden met de rijrichting
en komen daardoor tijdens het rijden in een
roterende beweging. Door die rotatie snijdt
de scherpe voorkant van de cirkel, eigenlijk
een rond mes, de bovenkant van de grond los.
Een machine met hoge capaciteit.
Nieuw bij Heko is ook een cultivator-zaaicombinatie met zwaar geveerde tanden en
opgebouwde graantank.
Auf der Landwehr presenteerde de Tandemflex 300, een universele zaaimachine met
twee zaaischijven per element, bij 15 cm rijenafstand. Elk element heeft zijn eigen diepteregeling. Die is vergelijkbaar met een
precisiezaaimachine, maar dan wel zo zwaar
uitgevoerd dat per element een belasting tot
250 kg kan worden aangebracht. De grootste
zaaidiepte is 10 cm en de inhoud van de zaadtank is 1600 liter. De catalogusprijs van de
3 m brede uitvoering is vanaf 33.872 euro.
De schijven hebben een doorsnee van
46 cm.•

Tandemflex 300
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