
Miedema MC-serie
MC 780S, 980S, 1080S en 1280S (+ Farmer)
MC 1380, 1780 en 2080 (+ Farmer)

Transportbanden
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Miedema MC Transportbanden



Ontwerpdoelen van de nieuwe lijn
MC-transportbanden
 Productvriendelijk: trogvormige band
 Eenvoudig in gebruik: duidelijke en 

eenvoudige schakelkast
 Ontwerp: modern en representatief, maakt gebruik 

van de nieuwste productietechnieken
 Transporteerbaarheid: machines kunnen worden 

gedemonteerd en passen opgestapeld in een 
container

 Opties: vele lengten, vele opties, verregaande 
personalisatie van machine aan gebruiker

 Precisielandbouw: nauwkeurig weegsysteem 
leverbaar

 Slim: vele slimme functies om 
het gebruiksgemak te verhogen

Highlights



Highlights 
1. 80 cm brede band
2. Bredere en stevigere energieketting
3. Schakelkast boven band, bereikbaar 

vanaf beide kante
4. De band loopt bovenop en vrij van het frame, op 

rollen
5. Inschuifbare dissel
6. Hoge afstort mogelijk voor Dual -transportbanden
7. Betrouwbaar uitschuif-/inschuifmechanisme
8. Kabelhaken voor opbergen van kabels
9. Retourgedeelte van band wordt ondersteund 

door schijven
10.Vele opties leverbaar

Highlights



Unieke koopargumenten 1/2
1. Diepe, trogvormige band, hoge capaciteit
2. PVC-band: sterk, licht minder plakkerig
3. Eenvoudig in gebruik
4. Zeer goed manoeuvreerbaar
5. Breed en stabiel onderstel
6. Energie-efficiënt, minimaal 50% minder 

energieverbruik in vergelijking met 
hydraulische aandrijving

7. Geen energieverbruik wanneer machine 
standby staat

Hoogtepunten



Unieke koopargumenten 2/2
8. Meerdere opties, achteraf monteren 

mogelijk
9. Open chassis, geen vuilophoping
10.Standaard uitgerust met Start-Control
11.Farmer-modellen:                                             

2 bandsnelheden: 21 en 42 m/min
12.Standaard modellen:                        

variabele bandsnelheid: 20 tot 72 m/min

Hoogtepunten



Algemene informatie
MC-
model

Enkele
transportband
Lengte 

Duo-
transportband
Lengte

Bandsnelheid 
Farmer
(2 snelheden)

Bandsnelheid
standaard
(variabele snelheid)

780S 6,5 m - 21/42 m/min 20 - 72 m/min

980S 8,5 m - 21/42 m/min 20 - 72 m/min

1080S 10 m - 21/42 m/min 20 - 72 m/min

1280S 11,5 m - 21/42 m/min 20 - 72 m/min

1380 - 12,8 m 21/42 m/min 20 - 72 m/min

1780 - 16,8 m 21/42 m/min 20 - 72 m/min

2080 - 19,8 m 21/42 m/min 20 - 72 m/min



Algemene informatie
Enkele transportbanden



Algemene informatie
Duo-transportbanden



Algemene informatie

(Waarden per motor)

MC Single 
Farmer

2 snelheden

MC Dual  
Farmer

2 snelheden

MC Single

Variabele
snelheid

MC Dual 

Variabele
snelheid

Aandrijving
Vermogen
Spanning
Frequentie
Stroomsterkte, maximaal
Stroomsterkte, praktijk
Thermische veiligheid (intern)
Snelheid
Beschermingsklasse

1 x trommel
0,75 / 1,5

400
50

1,9 / 3,1
1 / 1,7

21 / 42
IP66

2 x trommel
0,75 / 1,5

400
50

1,9 / 3,1 (2x)
1 / 1,7 (2x)

21 / 42
IP66

1 x trommel
2,2
400
50
4,6
1,2

20 tot 72
IP66

2 x trommel
2,2
400
50

4,6 (2x)
1,2 (2x)

20 tot 72
IP66

kW
V
Hz
A (max.)
A 
Klixon-type
m/min
Stofvrij en 
waterbesten-
dig



Basisuitvoering
 Trommelmotor
 2 bandsnelheden (Farmer) of variabele

bandsnelheid (standaardmachine)
 PVC-band
 Start-Control
 Wielen
 Grote ronde storttrechter bij de instort
 Elektriciteitsschakelkast
 Alle kabels weggewerkt in het frame

Algemene informatie



Maatschetsen
MC 780S



Maatschetsen
MC 980S



Maatschetsen
MC 1080S



Maatschetsen
MC 1280S



Maatschetsen
Algemene afmetingen van MC Dual 



Maatschetsen
MC 1380



Maatschetsen
MC 1380



Maatschetsen
MC 1780



Maatschetsen
MC 1780



Maatschetsen
MC 2080



Maatschetsen
MC 2080



Instort
 Brede en ronde trechter voor gemakkelijk

instorten
 Volledig met rubber gevoerd: 

productvriendelijk
 Kan eenvoudig worden verwijderd
 Geïntegreerde bandschraper, verticaal

verstelbaar
 Geen rollen onder het transportbandgedeelte

bij de instort
 Kabelhaken voor opbergen van kabels
 Voedingskabel (± 6m) met stekker, 32 A, 

3 fasen + N + PE + fasewender
 Start-Control-kabel (± 6m)

Basisuitvoering



Chassis met 4x2 zwenkwielen, 
MC Dual 
 L+R gescheiden hoogteverstelling met 

2 steunpoten
 Standaard dubbele zwenkwielen van harde

kunststof met rem
 Hoogte van steunpoten verstelbaar
 2 transportbanden aan afstortkant

Basisuitvoering



Comfort-hoogteverstelling, MC Dual 
 1 steunpoot voor centrale hoogteverstelling

van instort
 Smalle instort: wielen zitten onder de machine
 Alle wielen onder instort zijn (dubbele) 

zwenkwielen van harde kunststof met remmen
 Handgrepen om machine te

verrijden

Chassis met luchtbanden, MC Dual 
(2 standard, 4 als keuze, (6 totaal))
 Alle wielen (alle zwenkend) hebben 

luchtbanden
 Voor onverhard terrein
 De wielen onder de afstort hebben remmen

Basisuitvoering



Zwenkwielen met banden, MC Single
 Alle wielen zijn zwenkwielen met banden

en remmen
 Voor onverhard terrein

Zwenkwielen van kunststof, 
MC Single
 Alle wielen (4x2) zijn zwenkwielen van 

harde kunststof met remmen
 Voor harde, vlakke ondergronden

Basisuitvoering



Positiehaken voor inschuiven, 
MC Dual 
 Geleid de bovenste transportband over 

de onderste transportband en voorkomt 
zijdelings afschuiven

 Instorthoogteverstelling: maakt gebruik 
van veiligheidspennen om beide 
transportbanden in hun stand 
te vergrendelen

 Comfort-instorthoogteverstelling: 
geïntegreerd haaksysteem om beide 
transportbanden aan elkaar te 
vergrendelen

Basisuitvoering



Dissel
 Standaard op MC Dual , optie op MC Enkel
 2 standen: korte stand voor verplaatsen met 

vorkheftruck
 Lange stand: +70 cm lengte
 Altijd geleverd bij de machine

Kabelhaken
 Aan de instortkant
 Om het overschot aan voedingskabel en 

Start-Control-kabel veilig op te bergen
 Bedekt met zacht kunststof, voorkomt 

beschadiging van de kabels

Basisuitvoering



Transportband
 Trogvormig (2 x 17,5°), vergroot de 

capaciteit bij lage bandsnelheden, product 
raakt de zijkanten niet

 Lagere bandsnelheid, hogere capaciteit, 
productvriendelijker

 141 ton aardappelen per uur bij
bandsnelheid van 50 m/min

 Eindeloze PVC-band, grond blijft niet
plakken, antistatisch

 Band ligt op de rollen, vrij bovenop het 
frame, geen frictie op stilstaand materiaal

Basisuitvoering



Capaciteit van transportband: 
trogvormig vs. vlak met zijkanten
 Meer verplaatst volume per lopende meter 

bij gelijke bandsnelheid en bandbreedte
 Hogere nettocapaciteit
 Productvriendelijker (product op product)
 Meer waar voor uw geld

Basisuitvoering



Capaciteit van transportband: 
trogvormig vs. vlak met zijkanten
 Meer verplaatst volume per lopende meter 

bij gelijke bandsnelheid en bandbreedte
 Hogere nettocapaciteit
 Productvriendelijker (product op product)
 Meer waar voor uw geld
 Inhoud MC 80 cm: 72,4 liter per meter 

(+12% in vergelijking met de concurrentie 
bij gelijke bandsnelheid en bandbreedte)

Basisuitvoering



Basisuitvoering



Basisuitvoering



Basisuitvoering
Ton per uur (aardappelen, 650 kg/m3)

Transportband:
Liter/
meter

21 
m/min

42 
m/min

50 
m/min

72 
m/min

Miedema MC 80-serie,
leesstand actief 57,6 47 t 94 t 112 t 162 t

Miedema TAT/HAT 70-serie 59,4 49 t 97 t 116 t 167 t

Concurrentie 80 cm 64,6 53 t 106 t 126 t 181 t

Miedema MC 80-serie 72,4 59 t 119 t 141 t 203 t



Bandondersteuning van retourgedeelte
 Assen met schijven om ophoping van grond

te voorkomen
 Minder wrijving

Bandgeleiding
 Voorkomt dat de band onuitgelijnd loopt
 In retourgedeelte van de transportband

Basisuitvoering



Handmatige lengteverstelling, MC Dual 
 Mechanische lengteverstelling met draaihendel
 2 snelheden
 Vrijloopfunctie voor lengteverstelling indien

gekoppeld aan ML hallenvuller
 Vergrendeling om onbedoeld

in-/uitschuiven te voorkomen

Koppelslede, MC Dual 
 Schuift heen en weer over de onderste

transportband
 Geleiding door middel van verticale en 

horizontale lagers
 Afstort naar onderste transportband is verstelbaar
 Betere kabelgeleiding

Basisuitvoering



Elektrische lengteverstelling, 
MC Dual 
 Met vaste overbrenging om onbedoeld

in-/uitschuiven te voorkomen
 Bediening aan instortkant van de 

machine, 2 knoppen, beveiligd

Basisuitvoering



Elektrische lengteverstelling, 
MC Dual , met vrijloopfunctie
 Met extra vrijloopfunctionaliteit om 

machine in te schuiven met de 
hallenvuller

 Bediening aan instortkant van de 
machine, 2 knoppen, beveiligd

 Draaihendel om rem te (de-)activeren

Basisuitvoering



Bandschraper en afstortgeleideplaten
 Variabel verstelbaar op de transportband
 Horizontale rubber flap voor

productvriendelijke overgang naar
volgende transportband

 Verticale platen voorkomen zijwaarts morsen
 Afgeschraapte grond blijft in de 

productstroom

Basisuitvoering



Energieketting, MC Dual 
 Breed, stevig om dubbelvouwen te voorkomen
 Over volle lengte ondersteund
 Gaten in rails voorkomen opeenhopen van 

vuil en stof

Storttrechter onderste transportband, 
MC Dual 
 Breed, volledig van rubber
 Zonder morsen

Basisuitvoering



Cilinders aan afstortkant, MC Dual 
 Twee cilinders, enkelwerkend
 Mechanisch verbonden voor stijfheid
 Veiligheidsventielen bij slangbreuk
 Zorgen voor grote afstorthoogten: 

MC 1380 en MC 1780 kunnen
een kistenvuller vullen

Afstorthoogteverstelling, MC Dual 
 Handmatig, hydraulische pomp, 

dubbelwerkende slag
 Traploos

Basisuitvoering



Wielen van transportbanden MC Dual 
 Wielen kunnen 360°draaien
 Kunnen in middenstand worden vergrendeld
 Optioneel gekoppeld met stuurstang
 Lange hendel om het wiel te draaien, 

opgeborgen in het frame van de 
machine (zie cirkel) 

Afstorthoogteverstelling 
Enkele transportbanden MC
 L+R gescheiden hoogteverstelling
 Standaard dubbele zwenkwielen met rem
 Hoogte van steunpoten verstelbaar

Basisuitvoering



Bandaandrijving, variabele snelheid, MC
 20 tot 72 meter per minuut, geregeld door 

frequentieomvormer
 Lamp voor motorstatus
 Potentiometer voor instellen van snelheid

Bandaandrijving, 2 snelheden, 
MC Farmer
 21 en 42 meter per minuut
 Lamp voor motorstatus

Basisuitvoering



Alternatieve voedingen
 Miedema kan verschillende trafo's leveren:
 440 - 480 VAC / 60 Hz 3~ (geen trafo nodig)
 200 - 220 VAC / 60 Hz 3~
 220 - 240 VAC / 60 Hz 3~
 190 - 210 VAC / 50 Hz 3~
 Wordt omgezet in 380 - 400 VAC / 50 Hz 3~

Basisuitvoering



Communicatie met niet-Miedema 
machines
 De MC is ook eenvoudig aan te sturen door 

andere merken, zie gebruikershandleiding
voor details

 Externe controle of machine 
draait of stil staat mogelijk.

Start-Control
 De MC is een 'tussenmachine'
 Een 'tussenmachine' wordt gestart en

gestopt met de overige machines in de lijn
en kan zelf de hele lijn stoppen, maar kan
niet zelf de lijn starten

Basisuitvoering



Bandaandrijving
 Elektrisch, Van der Graaf-trommelmotoren
 Kabels weggewerkt in frame van machine
 Geplaatst aan afstortkant, trekpositie
 Geïntegreerde thermische beveiliging
 Minimaal 50% minder energieverbruik in 

vergelijking met hydraulische aandrijving
 Betrouwbaar, onderhoudsvrij (geen dure

olieverversingen, geen (inwendige) lekkage)
 Geen energieverbruik wanneer machine 

standby staat
 Milieuvriendelijk

Basisuitvoering



Lamp boven transportband om product 
te lezen
 2 tl-lampen boven de transportband om het 

product te lezen
 Afzonderlijke voeding (220 V/50 Hz), kabel van 

15 meter, kabelhaken op het frame
 Eenvoudig later te monteren

Inspectieset 4,5 meter
 Om het product te lezen wordt dit gelijkmatig

gespreid over volledige breedte van de 
transportband

 Uniek: altijd aanwezig op de machine en snel te
activeren met een hendel

 Horizontale rollen komen omhoog in een
parallellogram

 Bij MC Dual in bovenste band gemonteerd

Opties



Vorkheftruckkoker
 Om de MC gemakkelijk op een aanhanger 

te kunnen laden
 1 koker om te voorkomen dat de machine 

verschuift

Stuurstang, MC Dual 
 Gelijktijdige besturing van beide

transportwielen, laterale beweging is 
mogelijk

 Makkelijk te bedienen met lange hendel
 Eenvoudig later te monteren

Opties



Koppelset bij afstort, MC/ML xx80
 Koppelt de MC aan een ML 
 Eenvoudig later te monteren, alle MC's zijn 

voorbereid
 De vork kan worden afgesteld in correcte stand
 ML of andere machine moet 

koppelingsmogelijkheid hebben

Koppelset bij instort
 Koppelt de MC aan een andere MC of 

TAT/HAT
 Eenvoudig later te monteren, alle MC's zijn 

voorbereid

Opties



Motion-Package
Alleen op MC Dual -machines; bestaat uit:
 Hydraulische wielaandrijving en hydraulische 

besturing van transportwielen (65°L/R)
 Hydraulische afstorthoogteverstelling
 Bediening via draadgebonden

afstandbediening

Koppelset bij afstort, ML xx70/85
 Koppelt de MC aan een ML 70/ML 85-serie
 Eenvoudig later te monteren, alle MC's zijn 

voorbereid
 De vork kan worden afgesteld in correcte stand
 ML of andere machine moet 

koppelingsmogelijkheid hebben

Opties



Voedingsuitgang
 Voor voeding naar volgende machine in lijn
 Zie beide afbeeldingen voor locatie met en 

zonder
de optie Koppelset bij afstort

 Met stekker, 32 A, 3 fasen + N + PE, max. 
2 transportbanden MC Dual  of 1 ML hallenvuller

Opties



Extra voedingskabel, 22 A, 15 m
 (geen afbeelding)
 Met mannelijke en vrouwelijke stekkers, 

32 A, 3 fasen + N + PE, max. 22 A
 Kabels 5 x 2,5 mm2

 15 meter

Opties



Eindstop voor Start-Control
 Afsluiter voor het Start-Control-circuit wanneer

geen 'eindmachine' is aangekoppeld

Verlengkabels voor Start-Control
 Verlengkabels van 7,5 m of 15 m
 Alle machines in de lijn kunnen worden 

gestart vanaf de laatste machine met één 
druk op de knop

 De hele lijn wordt onmiddellijk gestopt 
wanneer op één van de machines op de 
stopknop wordt gedrukt

Opties



Bandweegsysteem
 Leverbaar op: MC 780 S, MC 980 S, 

MC 1080 S, MC 1380, MC 1780 en 
MC 2080 (niet op MC 1280 S)

 Maakt gebruik van weegcellen
 Toe te passen voor precisielandbouw
 Bedieningsdisplay met aanhanger-, batch-

en totaalteller, nauwkeurigheid >99%
 Actuele capaciteit per uur
 Actuele bandsnelheid
 Calibratie en tarrering
 Mogelijkheid tot het exporteren van de data 

via USB, bestandstype is .CSV

Opties.



Einde


