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Oogst
– in elk geval tot aan de met rubber beklede
kettingen – beschermende grond in de massa
houdt en een kwaliteitsproduct kunt leveren.
Dat lukte vrijwel elke deelnemer.

• Beperk capaciteitsverlies
Bij alle verbeteringen aan de rooiers valt bij
de wagenrooiers een nieuwe techniek op: het
horizontale deel van de dwarsafvoer is tegenover de afvoerkant ongeveer 50 cm verlengd.
Bij afwezigheid van een naastrijdende wagen
wordt de draairichting van de dwarsafvoer
veranderd. De gerooide aardappelen worden
via de verlengde transportband met een valbreker of via een glijgoot tussen de nog te
rooien ruggen neergelegd en tegelijk met de
volgende rooigang opgenomen. Daarvoor is
de invoer gewijzigd. Van de diabolo’s zijn de
beide binnenste schuine stukken verwijderd
en tussen de bestaande rooischaren is een
extra, veelal apart in hoogte verstelbare beitel
geplaatst, die de al gerooide aardappelen
opneemt. Met deze methode wordt capaciteitsverlies door wachten op een kipper vermeden.
Dit ‘op voorraad rooien’ is ook interessant bij
het opzetten van een perceel. Door een keer
heen en weer te rooien ontstaat een open
spoor van 3 meter. Voldoende om met een
kipwagen op brede banden uit het gewas te
blijven. Deze ‘omkeerinrichting’ is leverbaar
door DeWulf, Grimme en AVR.

• Tweerijers

Rooien: Omgaan met hoge kwaliteit
Hoe buigen we de dalende lijn van de aardappelconsumptie om? Aardappeldeskundigen uit heel de wereld bogen
zich in Westmaas en Bockenrode tijdens PotatoEurope over deze vraag, die altijd weer eindigt met beïnvloeding
van de consument en zorg voor aantrekkelijke producten met hoge kwaliteit. Kwaliteit groeit onder de grond.
Alle bewerkingen bij rooien en inschuren kunnen die kwaliteit nadelig beïnvloeden. Op beide manifestaties

rode werden de deelnemers een voor een uitgenodigd om bij een rooisnelheid van 4 km/h te
laten zien, wat zij in hun mars hadden. De uitdaging? Laten zien dat je ook bij lage snelheid
de reinigingseenheden zo kunt afstellen dat je

Grimme presenteerde in Westmaas de SF 170
GT. De enorm brede voorband (Michelin
1060/50R32) staat enigszins excentrisch en
geeft aan de rooieenheid het idee van een
verstekrooier, maar dat is hij niet. Het nieuwe
type is gebaseerd op de getrokken wagenrooier van vorig jaar. Daaraan is een 206 kW
(280 pk) Mercedes Benz motor gehangen en
een verzamelbak met ringelevator opgebouwd.
Het reinigingssysteem is vernieuwd. Deze

rooier heeft achter de rooiketting en de drie
zeefkettingen een axiaalrollenreiniger
gevolgd door een egelband. De aardappelen
gaan dan via een ringelevator en de leesband
naar de verzamelbak. Als daartoe volgens de
chauffeur aanleiding bestaat, kan hij de opening tussen de axiaalrollen tijdens het rooien
hydraulisch verstellen. De gedemonstreerde
machine was uitgerust met rupsen om zo
meer draagkracht te krijgen. De uitvoering
met rupsen is ook gunstig voor de stabiliteit,
want de machine blijft daardoor laag. Deze
14 m lange machine is na de demo verhuisd
naar de Giethoornse polder.
In Bockenrode demonstreerde Grimme de SF
160-50. Deze heeft twee grote wielen voorop
met opname aan de rechterkant en achter
twee Pirelli’s TM 2000, maat 800/65R32.
Opvallend is de zwenkbare cabine, waardoor
de bestuurder niet recht boven de rug zit en
ook beter de stroming in de machine kan volgen. Constructief is deze machine toegelaten
voor 40 km/h.
De tweerijige getrokken en in verstek werkende AVR Esprit wagenrooier is nu leverbaar
met een omkeerinrichting van de dwarstransporteur. Omdat de transportband niet
is verlengd, heeft AVR de machine uitgerust
met een glijgoot.
Ook Grimme bracht een tweerijige getrokken
machine met de mogelijkheid om met een
extra beitel tussen de beide rooieenheden op
voorraadgerooide aardappelen op te nemen.
Voor de variatie werkte deze machine in vooraf geklapt loof.
WM Kartoffeltechnik demonstreerde in
Bockenrode de tweerijige verstekrooier type
WM 8500 in een vol, niet geklapt gewas en
presteerde daarin prima. Het groene loof was
geen enkel probleem. Om buiten het lossen
knolbeschadiging te beperken, was aan de
overstort van de verzamelbak en valbreker
gemonteerd.

hebben fabrikanten van rooiers en inschuurlijnen laten zien hoe zij met kwaliteit omgaan.
Tekst en foto’s: Jannes Hoenderken

ee toch, dat had ik nu net niet willen
horen. Zo diskwalificeerde de commentator op de demonstratie in
Bockenrode de chauffeur van een vierrijige
zelfrijder. Toen aan het eind van de omgang
de verzamelbak geleegd moest worden, vroeg
de commentator om stilte. Die werd daarna
verstoord door het oorverdovende lawaai van
aardappelen in een vrije val van meer dan 1
meter. Alle zorg tot dan toe werd door die ene
onzorgvuldigheid tenietgedaan.

N
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• Omstandigheden
Bleef in Zuidwest-Nederland het aantal deelnemers beperkt tot zes meerrijige machines,
in Duitsland namen in totaal tien rooiers deel
aan de demonstratie, waarvan drie eenrijers.
Beide demonstraties vonden plaats onder gunstige weersomstandigheden, na een periode
met veel neerslag. Op beide percelen hadden
de gerooide aardappelen een grove sortering.
Er waren ook duidelijke verschillen. De grond
in Westmaas was een pittige zeeklei en in
Landbouwmechanisatie • oktober 2006

Bockenrode zwaar leemhoudend zand. In ons
land was het gewas dood en in Duitsland frisgroen. Toch demonstreerden veel deelnemers
in Duitsland in een vol gewas, omdat de aardappelen zich gemakkelijk van de stengels
lieten scheiden. Opvallend was wel het grote
aantal kleine knollen in Westmaas, terwijl
tijdens het rooien in Bockenrode vrijwel geen
kleine aardappelen in de partij zaten, dan wel
op de grond achterbleven.
Was er in Westmaas geen toelichting, in Bocken-

Verlengde afvoerband op DeWulf Axia
wagenrooier die aardappelen tussen de
rijen legt.

Aangepaste rooieenheid met extra
beitel om aardappelen tussen de
ruggen op te nemen.
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De tweerijer van Grimme met
verlengde afvoerband.
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De vierrijige bunkerrooier Harain Quadro 600 is een imposante
verschijning op rupsen. Hij weegt dan ook maar liefst 30 ton en
heeft een bunker van 16 ton.

Op Westmaas lanceerde DeWulf de R3060,
een tweerijige zelfrijder met een kleine
verzamelbak van 7 ton die rijdend kan lossen.
Deze rooier staat in het septembernummer
van Landbouwmechanisatie beschreven.

• Vierrijers
Van de vierrijige rooiers was de zelfrijdende
Harain Quadro 600 de meest opvallende
verschijning. Het rijdende deel heeft aan de
voorzijde een stel rubberrupsen, met een
contactoppervlakte van 914 x 1.900 mm per
rups en achter twee stuurwielen met 1.050
mm brede banden. Net als bij de Holmer bietenrooier kunnen de rupsen ten opzichte van
de hartlijn van de machine over 15 graden
zwenken waardoor de stuurwielen in verstek
achter de rupsen lopen en de grond over de
volle breedte wordt aangedrukt. Dat mag ook
wel, want met een eigen gewicht van 30 ton
en een verzamelbak voor 16 ton aardappelen
wordt de grond zwaar belast. De machine
heeft voorop een loofklapper met zijafvoer.
Na de opname van de vier ruggen wordt de

Wel of niet voorsorteren. De tweede set
rollen op de Miedema stortbak is
gemakkelijk weg te draaien.
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De eenrijige rooier Pyra van Unia uit Polen levert kwalitatief goed
werk.

massa over twee zeefeenheden gevoerd naar
een derde reiniging bestaande uit loof- en
sterrollen en vervolgens naar de axiaalrollen
en de egelband. De aardappelen komen via
de ringelevator en een brede transportband
in de verzamelbak. Voor gemakkelijk zeefbare
grond heeft de machine een korte transportband, die boven de axiaalrollen wordt
gedraaid en zo deze intensieve reiniging uitschakelt. De Harain wordt aangedreven door
een achtcilinder Deutz motor van 440 kW
(600 pk).
De twee andere aanwezige vierrijige rooiers
zijn van Nederlands fabrikaat. Ploeger toonde
de mogelijkheden van zijn AR 4 B zelfrijder op
beide demonstraties en liet fraai zien dat er
grond in de machine bleef tot op de laatste
berubberde zeefkettingen. Om de wendbaarheid te vergroten kan de chauffeur de achterste wielas draaien over een hoek van 15 graden,
naar links en naar rechts. In Westmaas stond
de machine op rupsen, in Bockenrode op
wielen. De rooier weegt ongeveer 24,5 ton en
heeft een 12 tons bunker.

Op de Grimme stortbak worden de
rollen stuk voor stuk hydraulisch
aangedreven.
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Als enige getrokken vierrijer trok Amac in
Westmaas volop de aandacht. Het rooi- en
zeefgedeelte bestaat in principe uit twee tweerijers. Om de brede dwarsafvoer naar de naastrijdende wagen gelijkmatig te belasten, is de
lengte van de laatste zeefketting verschillend.
Daardoor komen de aardappelen aan de linkerzijde achter en aan de rechterzijde voor op
de brede dwarsafvoerband terecht. Het rooien
ging prima, maar het probleem bij deze
wagenrooier zit in de logistiek. Met vier rijen
tegelijk is ook een twaalf tons kipper in
betrekkelijk korte tijd gevuld en dan moet
de volgende kipper al weer klaar staan.

• Eenrijers
Eenrijige rooiers hebben nog niet afgedaan.
Voor boerengebruik werden in Duitsland nog
drie van deze machines gedemonstreerd
waaronder AVR Spirit 8200 en de WM 6000.
Nieuw is de Pyra van de Poolse fabrikant Unia.
Een eenvoudige machine die in een vooraf
geklapt gewas rooide. De term boerenmachine
is beslist geen diskwalificatie want de machine

De voorste rollen moeten ook grond
verwerken, daarom heeft Climax per
rol een elektromotor.

De achtrijige pootmachine van Schmidbauer. De voeding over de bandjes wordt met sensoren aangestuurd.

leverde prima werk en liet, overigens net als
alle andere machines, nauwelijks aardappelen achter. Ook het product in de verzamelbak zag er mooi uit en dat betekent weinig
grote valhoogten in de machine.

• Inschuurlijnen
Fabrikant Miedema uit Winsum stond met
diverse nieuwe ideeën in de schijnwerpers. Op
de grote stortbak is een extra rollenbaan achter de uitloop geplaatst om de bovenmaatse
aardappelen uit de partij te halen. Op de eerste
rollenbaan wordt grond en kriel uitgesorteerd,
de middenmaat gaat de bewaring in en de
bovenmaat komt in kisten. Wil je niet voorsorteren, dan kantel je de achterste rollenbaan
omhoog en breng je vervolgens de onderliggende transportband met een hydraulische
cilinder omhoog om de valhoogte te beperken.
De tweede inschuurlijn van Miedema, de SB
1051, heeft een extra band achter de opvoerband van de stortbak. Deze band trekt de
stroom aardappelen uit elkaar en ‘presenteert’ deze in een gelijkmatige stroom aan de
reinigingsrollen. Miedema noemt dat dan ook
de ‘presenteerband’. De rollenset is uitgerust
met een rollenreiniger, die volledig automatisch langs de spiralen gaat en een gelijke
doorlaat bevordert.
De Grimme RH 2460 is een stortbak met
hydraulisch verstelbare doorlaatopeningen.
De rollenzeef is tweedelig. Je kunt ze samen
gebruiken maar ook het achterste deel uitschakelen. In die laatste situatie valt grond
en ondermaats spul door de eerste rollenset.

Deze zeef is instelbaar van 2 tot 55 mm. Bij
voorsorteren kun je de tweede rollenset instellen op vierkantsmaat variërend van 35 tot
55 mm. De eerste zeefrollen hebben elk een
elektromotor, terwijl de laatste zes door een
motor worden aangedreven.
De derde inschuurlijn was die van Climax.
Ook die fabrikant heeft de mogelijkheid om de
aardappelen te sorteren aangegrepen. De reinigingsrollen zijn verdeeld in twee groepen, een
van zeven en een van zes. De rollen uit de eerste groep worden elk apart aangedreven en de
tweede set centraal, met een elektromotor.
Mocht voorsorteren niet nodig zijn, dan is de
tweede set snel en eenvoudig los te koppelen.

• Acht rijen poten
Tijdens de demonstraties werd ook aandacht
besteed aan enkele nieuwe pootmachines.

Vooral de ontwikkeling van Schmidbauer is
interessant: acht rijen tegelijk poten. Aan beide
zijden van de vierrijige pootmachine zitten
eenheden van twee rijen, die worden gevoed
uit de centrale voorraadbak met transportbandjes. Sensoren regelen de hoeveelheid
aardappelen in de toevoertrechters en dus
ook die naar de pootbekers. Voor transport
kunnen de beide zijdelen hydraulisch worden
ingeklapt. Ook de rugvormers zijn inklapbaar.
De totale breedte is dan slechts 3 m. De rugvormers bij deze pootmachine leverden een
matig resultaat. De ruggen bleven erg los.
Een flinke bui regen en de poters liggen bloot.
De vierrijige getrokken All in One, geen onbekende meer in ons land, zorgde ook in
Bockenrode voor een levendige discussie over
plaatselijk verdichten met smalle banden of
de grond aandrukken over de volle breedte.•

Voor wortelen heeft de Engelse fabrikant Haith een trommel met draaiende borstels. Dat
principe wil de fabrikant nu ook loslaten op aardappelen. Een eerste impressie laat een kwalitatief zeer schoon product zien. Of schillen nog nodig is, zal de koper uiteindelijk bepalen.
Landbouwmechanisatie • oktober 2006

[33

