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MCIEIIELE SPOELMACHINE
zijndekippers
vantulpenbollen
Bijdeoogst
gevuld
metgrond.
gemiddeld
voor80procent
keerop
nogeentweede
Diemoetbovendien
terugnaarhetland.Maliepaard
transport,
wilde
inStadaan't Haringvliet
Bloembollen
EenmadeEarthEater.
daarvanaíenbouwde
ophetlandspoelt.
diedebollen
chine

bouwdesamenmet medeLaurensMalieoaard
werkerHerbertGrootenboerde EarthEaterspoelDie
machine,op basisvan een Ropabietenrooier.
Het onderstelis bijzonder
vondenze in Frankrijk.
vanwegede zes
geschiktvoor dezetoepassing
g .i e r d o okr a nh i j i n
w i e l e ne n d e k n i k b e s t u r i nH
een
hondenganglopen,en heefthij buitenwerks
. ne r k u n n e ng r o d r a a i c i r k ve al n m a a r1 7 , 5m e t e rE
onder.Ze haaldentwee Ropa's
te 1050-banden
De tweedeverkochtenze aaneen
naarNederland.
c o l l e g ad, i e d e c o m p l e t em a c h i n ek o p i e e r d e .
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Novembervorigjaar,direct na het plantseizoen,
aande hand
en Grootenboer
gingenMaliepaard
vanwat schetsjesaan de slag,samenmet twee
Voor de elektronicaschakellossemedewerkers.
denze Brestoniu de hydrauliekwerd verzorgd
doorLeendertVerhelst.Na aankomstvan de rooier werdalleswat met bieten te makenhad van de
cabineen mogehaald.Alleenonderstel,
machine
tor blevenalséén geheelover.
Gps-besturing
Deopvoer-elevatorvan de rooimachinebrengt de
bollen,mét kluitenen grond,op een Íuim 10 meter langeaanvoerband.Om dezegoed onder de
elevatorte houden heeft de spoelmachineRTKgps-besturing.
Dezevolgt de AB-lijnvan het planten.De aanvoerbandkan 45 gradenzwenken.
Hierdoorkan de spoelmachineachterof naastde
rooimachinerijden.Eij het openenvan een perceelrijdt de spoelmachineachterde rooimachine,
deelsover een spuitpad,zodat geen bollen worVoor transportschuiftde aanden beschadigd.
voerbandnaarachteren.
Vande aanvoerbandkomt het product op een
zeefkettingterecht,en vervolgensgaat het het
spoelbadin. Onder de zeefkettingloopt een dichte banddie twee kantenop kan draaien.Normaal
draaithij naarvoren en brengt de grond terug op
hetland.Maarde bandkan de grondook de
in draaien.Hetwaterin de bak mag naspoelbak
mel'rjk
niette dun en niet te dik zijn.In schoon
en dat is niet de
waterzinkende tulpenbollen,
bedoeling.In water-met-grondgaanze drijven,
maarbij té veelgrond wordt het spoelresultaat
weerminder.
Hetis dus zaakom de juiste vloeistofsamenstellingte houden.Daarvoorzit er een meter op die
de'stroperigheid'ofviscositeitvan het water
meet.Alsde viscositeitte laag is,gooit een PLCvan de bandom. Als
de draairichting
besturing
het waterte dik is,wordt er onder geloosden
bovenschoonwater ingelaten.Eensensorregelt

LaurensMaliepaard(r) is eigenaarvan Maliepaard Bloembollen, Jaarl'ljksverbouwt het
bedrijf 115 ha tulpen. Herbert Grootenboer(l)
is de technischeman bij Maliepaard.

Vanuithet bad komen de bollen in de bunkerterecht,fabrikaatDewulf.Om ook de kleinebolletjes
te sparenis de bodem dichtgemaaktmet zeildoek
en zijn de zijkantenafgedichtmet teflon banden.
De bunkerwordt aan de zijkantgevuld;om de valhoogte te beperkendraaiteen bandjede bollen
naarbinnen.Eenelektronischoog regeltde afstandtussende bollen in de bunkeren het bandje.
Als de maximalehoogte is bereikt,draaitde bodem van de bunkereen stukjedoor.Tweevolle
bunkersvulleneen 17-tonskipper.
Spoelbak te licht
Tijdensde oogst dezezomerwerkte de machine
goed.Alleenbleekde spoelbakveelte licht uitgevoerd.De capaciteitligt door de hogererooisnelheid zo'n 25 procenthoger dan bUtraditioneel
rooien.In de toekomstmoet de capaciteitnog 15
procentomhoog. Nu werd nog één bed van 150
cm tegelijkgerooid,maarvolgend seizoenwil Maliepaardtwee beddentegelijkverwerken.

het vloeistofniveau.

Voor de bedieningvan de machineen voor de
controlevan het hele processtaater nu nog een

Aggregaat opgebouwd
De machineheeft twee schoonwatertanksmet

mannetjeop de machine,maardat iseigenlijkniet
nodig.Camera'sen sensorenhelpende chauffeur
om het procesvanuit de cabinein de gaten te

samenzeskuub inhoud.Vijzelsonder in de spoelbakvoerenkluitenen modder af en houden het
waterin beweging.De vijzelsmoeten continu

houden.Gpszorgt voor de besturing,een laser
moet de afstandtot de rooierconstanthouden.
Schoonwater wordt aangevoerdmet een 6-kuubs

andersgaanze vastzitten.Ze wordoordraaien,
aangedreven,ook alsde
elektrisch
daarom
den

tank. Het bijvullenkan onder het rijden.Ook bollen lossenkan al rijdend.
Het transportvan de bollen kan nu, bij dichterbij
gelegenpercelen,door één man worden gedaan.

motorniet loopt. Stroomkomt van een klein aggregaatdat ook de waterpomp aandrijft.

Hij
Dechauffeurhoeftniet te sturen,dankzijRTK-gps.
heeftdusalletijd de diversemonitorenin de gatente
houden.Dit moetdetweedemanop de machineoverbodigmaken.
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Dat waren er in het verledendrie of vier.Eenander voordeelvan de machineis dat de grond na
het rooien niet geëgaliseerdhoeft te worden.Als
de grond met kippersteruggaat naarhet perceel,
is dat wel nodig.
Insporendoet de spoelmachineniet,dankzijde
zesgrote banden.Het eigengewichtvan de machine zit op 43 ton; minder dan een bietenrooier
met volle bunker.Bovendiendraaiteen bietenrooierin het najaar,en de tulpenrooierin de zomer.De EarthEaterheeft dus zowel voordelen
voor de akkerbouwerdie zijn land verhuurt als
voor de telervan de tulpenbollen.
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Via een transportband en
een zeefbandbelanden
de bollen in het spoelbad. De witte plaat op de
elevatordient als reflectie voor de laser.Deze
moet de afstandtussen
rooier en spoelmachine
constanthouden.

De bunker wordt automatischen met grote
voorzichtigheidgevuld.
De opvoerketting legt de
bollen op een dwarsafvoerband.Dezebrengt
ze, via het in hoogte beweegbareveÍticale transportbandje, Íechts in de
bunker.

De bodem van bunker en
losbandzijn bekleed.De
ruimte tussende bunkerbodem en de zijkant is
dichtgemaaktmet stukken teflon. Vooralop de
scharnierpuntenêen precies klusje.
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Bijvullenvan water gebeurt al rijdend. De oude
ó-kuubsVeenhuis-tankis
voorzienvan zuigarm,
lospijp en grote banden.
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