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VSS-Amac rijenfrees GF5:

Bij de foto’s 1 – 4
[1]	De besturing is vernieuwd. Een cilinder trekt
de hele frees heen en weer. De twee wieltjes
tasten het ruggetje tussen de tweede en de
derde rug af.

brede rug valt in de smaak

In 2007 blies VSS-Construct uit Heinkenszand het merk Amac nieuw leven in. Een van de eerste producten die van de
band rolde was de rijenfrees. Geheel vernieuwd en wel. Vooral de vorm van de rug is flink onder handen genomen.

T

ijdens het groeiseizoen is het wenselijk dat de aardappelen onder alle
omstandigheden binnen de rug
blijven. Is de rug te steil met een te smalle
bovenkant, dan heeft hij te weinig inhoud.
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Naarmate het groeiseizoen vordert, zijn er
verschillende momenten dat de rug afkalft,
bijvoorbeeld na hevige regenval. VSSConstruct pakte dit pijnpunt aan en ontwikkelde een nieuwe aanaardkap die in de

[2]	De freesas heeft drie versnellingen: je kunt
kiezen voor 262, 314 of 387 omwentelingen
per minuut.

smaak lijkt te vallen bij de Nederlandse en
Belgische akkerbouwers.

[3]	De haken zitten met stroppen om de freesas.
Wil je volvelds frezen, dan hang je extra
stroppen met haken op.

Uitvoering
De GF5 heeft een werkbreedte van 3 meter,
verdeeld over vier ruggen van 75 cm. Onder
de kap zorgen 68 freeshaken voor het los
maken van de grond. Je kunt kiezen uit twee
soorten: opgelaste met widiaplaatjes of hardmetalen haken. De haken zijn met stroppen

[4]	De druk op de aanaardkap stel je mechanisch
in met een spindel. Bij de hydraulische
uitvoering stel je deze in vanuit de trekker.

VSS-Amac GF 5/75
Werkbreedte
310 cm
Werkdiepte
0-15 cm
Aantal freeshaken 68
Toerental freesas 262-314-387 omw./min
Massa
1.075 kg
Prijs (excl. btw)
14.930 euro
Optie
stuurautomaat 3.400 euro
Optie	hydraulische drukinstelling
rugvormer 870 euro
Optie
highspeedkappen 860 euro
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rapport
De ervaringen van gebruikers

Theo Salomé
IJzendijke

Gijsbert van Wijgerden
Andel

Gijsbert van Wijgerden heeft in Andel een akkerbouw- en loonbedrijf.
Hij teelt onder andere aardappelen, suikerbieten, wintertarwe en graszaad. De loonwerktak betreft zowel akkerbouw als veehouderij.
De grondsoort is overwegend zware klei.

Luc Roorijck is agromanager bij Seru & Annoot in het Belgische
Veurne. Het bedrijf is gespecialiseerd in de teelt van en handel in
poot- en consumptieaardappelen. In 2008 werd een nieuwe Amac GF5
aangeschaft.

Theo Salomé heeft een akkerbouwbedrijf in IJzendijke. Aardappelen,
zaaiuien, suikerbieten en granen beslaan hierop een grote oppervlakte.
Salomé schafte in 2008 een paar nieuwe rugvormers aan voor zijn
Amac GF5.

Gijsbert van Wijgerden: “Goede ervaringen.”
“In 2008 schaften we twee nieuwe frezen van Amac aan. In totaal hebben
we nu vier frezen van dit merk. Een mechanisatiebedrijf in de buurt is dealer
van deze machines, dus was de keuze snel gemaakt. Voordeel van de
machine is dat er losse slijtdelen zijn. Moet er iets vervangen worden, dan is
dit gauw gebeurd. Ook zijn we zeer te spreken over de highspeedkappen.
De ruggen zijn van boven iets breder dan de oude ruggen. De frees doet
zijn werk goed. De zijplaten zijn enigszins gebogen zodat alle grond tussen
de ruggen door de haken gaat. Ook draait de freesas sneller rond.
De aandrijving van de freesas gebeurt via een ketting. Graag had ik dit met
een tandwielbak gezien. Dit is toch wat degelijker. Problemen hebben we
er tot nu toe niet mee gehad, we zijn er zeer tevreden over.”

Luc Roorijck: “Versnellingsbak noodzakelijk.”
“Dat de keuze in 2008 viel op een frees van Amac was
niet toevallig. We rijden al jaren met het merk en dit
naar volle tevredenheid. Bovendien is de service goed
en kunnen we makkelijk aan onderdelen komen. We
zijn erg te spreken over de vernieuwde rugvormers. De
rug ligt strak en loopt niet meer uit op een spitse punt.
Verder zijn we tevreden over de mogelijkheden van de
versnellingsbak. We telen aardappelen op verschillende grondsoorten en
dan is dit onontbeerlijk.
Een minpuntje vinden we de lagering van de freesas. Deze zou wat zwaarder
mogen. We moeten regelmatig eens een nieuwe steken. Ook de lagering
van de besturing laat wat te wensen over. Het verticale asje draait in een
bus en wanneer daar wat stof in komt, begint het stroef te draaien. Dit zou
makkelijk op te lossen zijn wanneer er een lagertje in geplaatst wordt.”

Theo Salomé: “Oude frees met nieuwe kappen.”
“In 2008 schaften we een nieuwe aanaardkap voor
onze frees van twintig jaar oud aan. Ons areaal is te
klein voor een nieuwe en bovendien waren de belangrijke punten, zoals freeshaken en aandrijfketting, net
vernieuwd. De frees was verder nog in prima staat en
met een kleine investering in de vorm van nieuwe
kappen kunnen we weer voor een lange tijd door.
In eerste instantie beviel deze kap niet goed. De rugopbouw was niet goed
en bovendien waren ze niet aangedrukt. De planter maakte hogere ruggen
dan de frees. In overleg met de fabrikant hebben we vervolgens highspeedkappen aangeschaft. Dit werkte meteen een stuk beter. De ruggen zijn nu
strak en prima aangedrukt. De kappen zijn rechtstreeks aan de freeskap
gemonteerd. Je kunt nu niet frezen wanneer de aardappelen boven staan
omdat de bovenkant nu niet omhoog kan. Het is nog nooit voorgekomen,
maar je weet het maar nooit.”
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Luc Roorijck
Veurne (B)

aan de freesas bevestigd. Mocht je volvelds
willen frezen, dan kun je extra stroppen
met haken op de as monteren.
De machine is standaard uitgerust met een
versnellingsbak met drie versnellingen.
De te kiezen snelheden van de freesas zijn
262, 314 en 387 omwentelingen per minuut.
De aandrijving van de freesas gebeurt met
een zware ketting aan de linkerkant van de
machine.
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Vorm van de ruggen
De ruggen van de oudere Amac rijenfrezen
pik je er op het veld zo uit. Een spitse top
met steile zijkanten zijn de belangrijkste
kenmerken. VSS-Construct heeft de vorm
van de rug aangepakt en dit resulteerde in
een brede top met een vlakkere rug. Op deze
manier krijgt de rug meer inhoud, zodat alle
aardappelen, bij goed freeswerk, mooi binnen de rug blijven. Om snel te kunnen rijden
kun je de machine uitrusten met roestvrij-

stalen verlengkappen. Deze highspeedkappen zijn een stuk langer dan de
standaardkappen en hebben als voordeel
dat ze langer grond vasthouden.

Afstelmogelijkheden
Aan de voorkant van de frees zijn twee
dieptewielen met een doorsnede van 50 cm
geplaatst. Met behulp van een draaispindel
stel je de werkdiepte in. Optioneel kun je
deze draaispindels vervangen door een
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hydraulische cilinder zodat je de werkdiepte
vanuit de trekker kunt variëren. Handig bij
wisselende grondsoorten of op plaatsen waar
de ondergrond sterk is aangedrukt, zoals bij
het aanleggen van rijpaden of op het kopeind.
Ook aan de achterkant zijn er verschillende
afstelmogelijkheden, met name aan de kap.
De druk op de kap stel je standaard mechanisch in door middel van een draadspindel.
Optioneel is een hydraulische cilinder met
manometer leverbaar.
Wanneer je ruggen wilt aanfrezen terwijl
het gewas al bovenstaat, kun je met de
bovenkant van de kap schade aanrichten aan
de aardappelplanten.
Met behulp van draadeinden kun je deze wat
omhoogzetten zodat de planten onder de
kap doorglijden.

Slijtdelen en onderhoud

De Amac GF5 heeft 68 freeshaken: opgelast met
widiaplaatjes of hardmetalen.
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Twee dieptewielen zorgen voor een vaste werkdiepte. Via een spindel zijn ze verstelbaar.

Met de highspeedkappen kun je harder rijden
en krijg je een strakkere rug.

Om het groot onderhoud te vereenvoudigen
is de frees uitgevoerd met verschillende slijtdelen. De freeshaken zijn voorzien van
widiaplaatjes die de levensduur van de
haken aanzienlijk verlengen. De aanaardkappen bestaan uit een buitenkap (zwart van
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kleur) met binnenin twee roestvrijstalen
platen. Bij slijtage kun je deze eenvoudig
van de buitenkap loshalen. Tussen de ruggen
zitten ijzeren pennen. Deze trekken geultjes
zodat overtollig (regen)water vlot door kan
zakken. De pennen kun je verticaal verstellen
door een inbusboutje los te draaien.

VSS-Amac GF 5/75

Automatische besturing
Optioneel kun je de Amac rijenfrees uitrusten met automatische besturing. Die is
geheel vernieuwd. Hiervoor wordt de complete frees in een ‘sideshiftbok’ gehangen.
Aan de voorkant van de bok zitten twee
wieltjes die je over het lage ruggetje tussen
de tweede en derde rug laat lopen. Elke zijwaartse beweging wordt waargenomen door
twee sensoren die vervolgens het signaal
doorgeven aan de cilinder. De frees verschuift
vervolgens naar links of rechts. Til je de frees
op, dan gaan de wieltjes naar de middenpositie. De frees doet dit vervolgens ook en
daardoor kun je altijd recht inzetten.

De vernieuwingen in 2007 hebben ervoor gezorgd
dat de frees weer helemaal up-to-date is. Vooral de
aanaardkap is een belangrijke verandering, evenals
de besturing. Verder zijn de gebruikers tevreden
over de werking, afstelmogelijkheden en besturing.
Kleine minpuntjes zijn de lagering van de besturing
en de lagering van de freesas.

Voor en tegen
+

Goede rugopbouw

+
+

Degelijke bouw
Versnellingsmogelijkheden

–
–

Lagering freesas
Besturing

LandbouwMechanisatie juni 2009

45

