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Gebruikte machine

‘n Boeren Vervaet bietenrooier

komen worden in eerste instantie door één
zon gereinigd. De in totaal vier zonnen die de
buitenkanten reinigen, kun je ook vervangen
door twee grotere zonnen. Dit is vrijwel standaard op de meeste nieuwe machines.
In de beginjaren van de zelfrijdende bietenrooiers waren axiaalrollen nog niet voorhanden. Deze zijn halverwege de jaren negentig
op de bietenrooiers gekomen na een succesvolle introductie op de aardappelrooier. Voor
de reiniging op de Vervaet bietenrooier betekende dit dat er een zon verviel (van zes naar
vijf) en dat de axiaalrollen de laatste stap zijn
voordat de bieten naar de bunker getransporteerd worden.

zijn maar kijk ook even naar de staat. Direct
achter de ontbladeraar zijn de scalpeurs
geplaatst. Deze bestaan uit een taster en een
mes dat de biet van de kop ontdoet. Let op de
staat van het mes en de taster. Daarachter zijn
de rooischaren geplaatst. De aandrijving hiervan gebeurt door middel van snaren. Deze
kunnen door verwering breken. Vervang deze
dus tijdig. De zonnen vragen in de regel weinig aandacht. Let op of alle spijlen er nog in
zitten. Kijk verder naar de staat van de losband en de klep. Andere standaardpunten
zijn olielekkages en versleten slijtdelen.•
Erik Bonte is freelance journalist, Aardenburg.

• Waar op te letten
• Bunker

Vandaag de dag zijn éénfasebietenrooiers niet meer weg te denken in de laatste stap van de bietenteelt. Dit was

van een bunker met een inhoud van twaalf
ton. Een opvoerband zorgt ervoor dat de bieten hierin terecht komen. De opvoerband past
zich automatisch aan de hoogte van de hoop
in de bunker aan zodat de valhoogte wordt
beperkt en er dus minder beschadigingen ontstaan. Ook wordt op deze manier de bunker
egaal opgevuld. De bunkerlossing gebeurt
hydraulisch. Hiervoor zorgt een apart hydraulisch circuit zodat er gedurende het rooien
gelost kan worden zonder dat de andere
hydraulisch aangedreven functies hiervan
hinder ondervinden. De lostijd bedraagt voor
de twaalftons bunker circa 30 seconden.

De Vervaet bunkerrooier uit 1990 is voorzien

De ontbladeraar van de bietenrooier heeft klepels onder de kap zitten. Kijk of ze compleet

nog altijd een echte loonwerkersactiviteit, totdat er wat kleinere, oudere machines op de markt kwamen. Deze
werden en worden vlot gekocht door groepen bietentelers die zelf hun bieten willen rooien. Een mooie boerenmachine is de Vervaet, bouwjaar 1990, met een twaalftons bunker. Goed voor de zelfrooiende akkerbouwer.

Vervaet 12 tonner
Bouwjaar 1990
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ot en met 1974 was er eigenlijk maar
één moderne manier om bieten te
rooien: een tweefasensysteem. Koppen,
scalperen en rooien gebeurde in één werkgang. Daarna bleven de bieten een poosje op
het land liggen om vervolgens opgeraapt te
worden door een bietenlader. Het systeem
werkte goed. Vooral op zware kleigronden
waar de aanhangende grond een probleem
was. In 1974 begon langzaamaan de omslag
van tweefasen naar éénfase. Frans en Richard
Vervaet uit Biervliet bouwden en ontwierpen
samen met Tonnie, Marcel en Walter Vervaet
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een éénfasebietenrooier. Volgens hen werd dit
het systeem van de toekomst. De machine had
wel enkele nadelen: hij was groter, zwaarder
en duurder dan de tweefasenmachines. Aan
de andere kant was er slechts één man nodig
om het hele oogstproces te laten verlopen.

• Rooigedeelte
Vervaet maakt sinds 1978 gebruik van onafhankelijk bewegende roterende rooischaren.
Belangrijkste eigenschap is dat ze elk afzonderlijk een ronddraaiende beweging maken
in de grond. Hierbij maakt altijd één van de
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twee scharen een lichtende beweging waardoor de biet uit de grond komt. Door deze
lichtende beweging kun je ondiep rooien
wat tot minder puntbreuk leidt.

• Reiniging
Zeven zonnen zijn verantwoordelijk voor een
goede reiniging van de bieten. De machines
van bouwjaar 1990 zijn voorzien van vijf zonnen direct achter de rooischaren. Aan beide
buitenkanten zijn twee zonnen geplaatst die
de bieten van vier rooischaren reinigen. De
bieten die uit de twee middelste rooischaren
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