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MCIEIIELE SPOELMACHINE

Bij de oogst van tulpenbollen zijn de kippers
gemiddeld voor 80 procent gevuld met grond.
Die moet bovendien nog een tweede keer op
transport, terug naar het land. Maliepaard
Bloembollen in Stad aan ' t  Haringvl iet wilde
daar vanaí en bouwde de Earth Eater. Een ma-
chine die de bollen op het land spoelt.

Laurens Malieoaard bouwde samen met mede-

werker Herbert Grootenboer de Earth Eater spoel-

machine, op basis van een Ropa bietenrooier. Die

vonden ze in Frankri jk. Het onderstel is bi jzonder

geschikt voor deze toepassing vanwege de zes

wie len  en  de  kn ikbes tur ing .  H ie rdoor  kan h i j  in

hondengang lopen, en heeft hi j  buitenwerks een

draa ic i rke l  van  maar  17 ,5  meter .  En er  kunnen gro-

te 1 050-banden onder. Ze haalden twee Ropa's

naar Nederland. De tweede verkochten ze aan een

co l lega,  d ie  de  comple te  mach ine  kop ieerde.  >



November vorig jaar, direct na het plantseizoen,

gingen Maliepaard en Grootenboer aan de hand

van wat schetsjes aan de slag, samen met twee

losse medewerkers. Voor de elektronica schakel-

den ze Breston iu de hydrauliek werd verzorgd

door Leendert Verhelst. Na aankomst van de rooi-

er werd alles wat met bieten te maken had van de

machine gehaald. Al leen onderstel,  cabine en mo-

tor bleven als één geheel over.

Gps-besturing

De opvoer-elevator van de rooimachine brengt de

bollen, mét kluiten en grond, op een Íuim 10 me-

ter lange aanvoerband. Om deze goed onder de

elevator te houden heeft de spoelmachine RTK-

gps-besturing. Deze volgt de AB-lijn van het plan-

ten. De aanvoerband kan 45 graden zwenken.

Hierdoor kan de spoelmachine achter of naast de

rooimachine rijden. Eij het openen van een per-

ceel rijdt de spoelmachine achter de rooimachine,

deels over een spuitpad, zodat geen bollen wor-

den beschadigd. Voor transport schuift de aan-

voerband naar achteren.

Van de aanvoerband komt het product op een

zeefketting terecht, en vervolgens gaat het het

spoelbad in. Onder de zeefketting loopt een dich-

te band die twee kanten op kan draaien. Normaal

draait hij naar voren en brengt de grond terug op

het land. Maar de band kan de grond ook de

spoelbak in draaien. Het water in de bak mag na-

mel 'r jk niet te dun en niet te dik zi jn. In schoon

water zinken de tulpenbollen, en dat is niet de

bedoeling. In water-met-grond gaan ze drijven,

maar bij té veel grond wordt het spoelresultaat

weer minder.

Het is dus zaak om de juiste vloeistofsamenstel-

ling te houden. Daarvoor zit er een meter op die

de'stroperigheid'of viscositeit van het water

meet. Als de viscositeit te laag is, gooit een PLC-

besturing de draair icht ing van de band om. Als

het water te dik is, wordt er onder geloosd en

boven schoon water ingelaten. Een sensor regelt

het vloeistofniveau.

Aggregaat opgebouwd

De machine heeft twee schoonwatertanks met

samen zes kuub inhoud. Vijzels onder in de spoel-

bak voeren kluiten en modder af en houden het

water in beweging. De vijzels moeten continu

doordraaien, anders gaan ze vastzitten. Ze wor-

den daarom elektrisch aangedreven, ook als de

motor niet loopt. Stroom komt van een klein ag-

gregaat dat ook de waterpomp aandrijft.

Laurens Maliepaard (r) is eigenaar van Malie-

paard Bloembollen, Jaarl'ljks verbouwt het

bedrijf 1 1 5 ha tulpen. Herbert Grootenboer (l)

is de technische man bij Maliepaard.

Vanuit het bad komen de bollen in de bunker te-

recht, fabrikaat Dewulf. Om ook de kleine bolletjes

te sparen is de bodem dichtgemaakt met zeildoek

en zijn de zijkanten afgedicht met teflon banden.

De bunker wordt aan de zijkant gevuld; om de val-

hoogte te beperken draait een bandje de bollen

naar binnen. Een elektronisch oog regelt de af-

stand tussen de bollen in de bunker en het bandje.

Als de maximale hoogte is bereikt, draait de bo-

dem van de bunker een stukje door. Twee volle

bunkers vul len een 17-tons kipper.

Spoelbak te licht

Tijdens de oogst deze zomer werkte de machine

goed. Alleen bleek de spoelbak veel te licht uitge-

voerd. De capaciteit ligt door de hogere rooisnel-

heid zo'n 25 procent hoger dan bU traditioneel

rooien. In de toekomst moet de capaciteit nog 15

procent omhoog. Nu werd nog één bed van 1 50

cm tegelijk gerooid, maar volgend seizoen wil Ma-

liepaard twee bedden tegelijk verwerken.

Voor de bediening van de machine en voor de

controle van het hele proces staat er nu nog een

mannetje op de machine, maar dat is eigenl i jk niet

nodig. Camera's en sensoren helpen de chauffeur

om het proces vanuit de cabine in de gaten te

houden. Gps zorgt voor de besturing, een laser

moet de afstand tot de rooier constant houden.

Schoon water wordt aangevoerd met een 6-kuubs

tank. Het bijvullen kan onder het rijden. Ook bol-

len lossen kan al rijdend.

Het transport van de bollen kan nu, bij dichterbij

gelegen percelen, door één man worden gedaan.

De chauffeur hoeft niet te sturen, dankzij RTK-gps. Hij
heeft dus alle tijd de diverse monitoren in de gaten te
houden. Dit moet de tweede man op de machine over-
bodig maken.

Dat waren er in het verleden drie of vier. Een an-

der voordeel van de machine is dat de grond na

het rooien niet geëgaliseerd hoeft te worden. Als

de grond met kippers teruggaat naar het perceel,

is dat wel nodig.

Insporen doet de spoelmachine niet, dankzij de

zes grote banden. Het eigengewicht van de ma-

chine zit op 43 ton; minder dan een bietenrooier

met volle bunker. Bovendien draait een bieten-

rooier in het najaar, en de tulpenrooier in de zo-

mer. De Earth Eater heeft dus zowel voordelen

voor de akkerbouwer die zijn land verhuurt als

voor de teler van de tulpenbollen.
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Via een transportband en
een zeefband belanden
de bollen in het spoel-
bad. De witte plaat op de
elevator dient als reflec-
tie voor de laser. Deze
moet de afstand tussen
rooier en spoelmachine
constant houden.

De bunker wordt auto-
matisch en met grote
voorzichtigheid gevuld.
De opvoerketting legt de
bollen op een dwarsaf-
voerband. Deze brengt
ze, via het in hoogte be-
weegbare veÍticale trans-
portbandje, Íechts in de
bunker.

De bodem van bunker en
losband zijn bekleed. De
ruimte tussen de bunker-
bodem en de zijkant is
dichtgemaakt met stuk-
ken teflon. Vooral op de
scharnierpunten êen pre-

cies klusje.

Bijvullen van water ge-
beurt al rijdend. De oude
ó-kuubs Veenhuis-tank is
voorzien van zuigarm,
lospijp en grote banden.

v

)

)

il#


	IMG.pdf
	IMG_0001.pdf
	IMG_0002.pdf
	IMG_0003.pdf

