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Wijzigingen sinds laatste uitgave 18-10-2017:
 Start-Control standaard
 Afstandsbediening niet langer verkrijgbaar
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Miedema ME Opvoertransporteur



Unieke koop redenen
 Beste prijs/kwaliteitsmachine in de markt
 Eenvoudig in gebruik
 Brede transportband 
 Diepe trog
 Hoge meenemers
 Transportband ligt vrij van het frame
 Hoge capaciteit, tot 160 ton/hr

(aardappels)
 Verplaatsbare instort
 Dissel opgeborgen op het frame

Highlights



Highlights
Unieke koop redenen
 Eenvoudig naderhand opbouwen van 

opties
 Robuuste machine
 Zwenkwielen i.c.m. zwenkframe maken in 

een deel van een cirkel o.a. kisten vullen 
eenvoudig (optie!)

 Handmatig te verplaatsen op een vlakke 
vloer

 Degelijke zwenkwielen
 Laag stroomverbruik



Unieke koop redenen
 Start-Control is standaardvoorbereid
 Instort verstelbaar in meerdere posities
 Eenvoudig met een pin op de 

heftrucklepel de machine te 
verplaatsen, zonder dissel

 Veel opties af-fabriek leverbaar

Highlights



10 sterke punten ME:
1. Hoge capaciteit, tot 160 ton/uur (aardappels)
2. Trommelmotor; variabele bandsnelheid of 2 

snelheden met kettingaandrijving
3. Uit te voeren in diverse configuraties
4. Geen lekkage van grond en of product
5. Laag energieverbruik
6. Eenvoudig te bedienen
7. Lage onderhoudskosten
8. Afneembare dissel, op te bergen op het chassis
9. Stabiel frame
10.Robuuste machine

Highlights.



Algemene informatie

ME 80 ME 100
Transporteur lengte 8 m 10 m
Minimale afgiftehoogte 70 cm 87 cm
Maximale afgiftehoogte 370 cm 483 cm
Opvoerhoek minimaal 9° 8°
Opvoerhoek maximaal 32° 33°
Transport breedte 218 / 245 cm 218 / 245 cm
Transportband breedte 80 cm 80 cm
Troghoek 35° 35°
Gewicht 1200 kg 1340 kg
Maximale top belasting 100 kg 100 kg
Hydraulische hoogte verstelling Optie Optie



Algemene informatie

ME 80 ME 100
Oversteek lage stand 346 cm 436 cm
Oversteek hoge stand 256 cm 314 cm
Instort trechter breedte 120 cm 120 cm
Handmatig zwenken Optie Optie
Overkapping Optie Optie
Opzetschotten Optie Optie
Diesel aggregaat 6,4 kW Optie Optie
380-420 VAC/50Hz 3~ Standaard Standaard
440-480 VAC/60Hz 3~ Optie Optie



Algemene informatie

Eenheden
ME 80 / 100 Farmer     

2 bandsnelheden
ME 80 / 100 Variabele 

bandsnelheid
Spanning Volt 400V 50 Hz
Aandrijving kW 3,0 / 2,2 4,0
Stroomsterkte Ampère 6,9 / 5,2 7,9
Bandsnelheid circa m/min 26/52 24 - 84
Hydraulisch aggregaat
Vermogen kW 1,1
Stroomsterkte Amp 2,8
Pompopbrengst L/min 6,3
Maximale werkdruk bar 140



Standaard uitvoering
 Bovenaandrijving, met kooirol of trommel-

motor
 Rubber transportband met hoge meenemers, 

80 cm breed
 Dissel
 Mechanisch in hoogte instelbare instort, grote

trechter met rubber bekleed
 Hydraulisch instelbare afstort hoogte, met 

dubbele cilinders
 Schraper aan binnenzijde transportband
 Zwenkwielen onder instort
 2 Luchtbanden 10.0/80-12 6pr.

Algemene informatie.



Maatschetsen
ME 80



Maatschetsen
ME 80



Maatschetsen.
ME 100



Maatschetsen.
ME 100



Dissel
 Standaard op de machine
 Lange dissel voor transport over de weg
 Eenvoudig te (de-)monteren 
 Wanneer de dissel niet wordt gebuikt kan 

deze opgeborgen worden op het frame 
van de machine

 De disselkoker is voorzien van gaten om 
de machine te verplaatsen met een pin 
op de heftrucklepel

Standaard uitvoering



 Dubbele zwenkwielen met rem aan pendelend 
onderstel, kan niet omklappen

 Weinig frictie, gemakkelijk verrollen
 1 meter van de instort geplaatst, zitten niet in 

de weg

Onderstel met vaste wielen
 Keuze (of Onderstel met gestuurde wielen)
 Vaste wielen, 10,0/80-12 6PR
 Torsiestijf chassis

Standaard uitvoering

Pendelend wielstel onder bij de instort



Onderstel met gestuurde wielen
 Keuze (of Onderstel met vaste wielen)
 De wielen kunnen in een radius gesteld 

worden om te kunnen zwenken, of volledig 
haaks voor zijdelings verplaatsen

 Een eenvoudige pen-gat verbinding houdt de 
wielen in positie

 Aanbevolen optie: Zwenkframe
 Bijgeleverde handle voor het draaien van de 

wielen

Standaard uitvoering



Transportband
 Rubber, 80 cm breed, troghoek 35 graden
 Hoog chevron profiel, 32 mm
 De transportband ligt op de rollen en niet op 

het frame.

Instort trechter
 Ruim en productvriendelijk
 Morsvrij door grote diameter
 Rondom volledig van rubber
 Verplaatsbaar in totaal 3 posities en 

afneembaar 

Standaard uitvoering

1 2 3



Draagrollen
 De zwaarst belaste rollen: staal
 Tussenliggende trogrollen: kunststof
 Alle rollen: beide zijden gelagerd, duurzaam 

gesmeerd en stofdicht.

Transporteurframe
 Open en torsiestijf frame
 Vaste knik
 Spannen van de transportband op 

onderste kooirol
 Geleidelijke overgang van trog naar vlak

Standaard uitvoering



Kooirol
 De kooirol onderin dient ook direct voor 

het spannen van de transportband
 Doorlopende as voor optimale stevigheid
 Beide zijdes met stofdichte lagers, 

voorzien een vetnippel
 Voorzien van bollering t.b.v. recht lopen 

van de transportband.

Standaard uitvoering



Schraper binnenzijde transportband
 Voorkomen dat binnengedrongen vervuiling 

in de kooirol ophoopt
 De schraper is vlak voor de kooirol onder 

de instort geplaatst.

Retour draagrollen
 Ondersteunen de transportband in het 

retourpart, voorzien van CE afscherming
 Staal voor een lange levensduur
 Rollen aan beide zijdes gelagerd, 

onderhoudsvrij

Standaard uitvoering



Bediening elektrische functies
1. Hoofdschakelaar
2. Draaien transportband
3. Snelheid transportband (Farmer, 2 band 

snelheden)
4. Heffen/zakken
5. Noodstop
6. Statuslamp
7. Snelheid transportband (variabele 

bandsnelheid)

Start-Control is standaard! 

Standaard uitvoering

1

3

2
4

5
6

7



Instorthoogte verstelling hydraulisch
 Keuze (of Instorthoogte verstelling 

mechanisch)
 Traploze instelling, verstelbereik 24 cm
 Met 3-weg kraan, zelfde knoppen als 

afgiftehoogte instelling.

Instorthoogte verstelling mechanisch
 Keuze (of Instorthoogte verstelling 

hydraulisch)
 Eenvoudige pen-gat verstelling
 Verstelbereik: 6 stappen van 5 cm (25 cm)

Standaard uitvoering



Ketting aandrijving (Farmer)
 Verplichte keuze (of Trommelmotor met 

variabele bandsnelheid)
 Voetmotor, 2 bandsnelheden: 26 of 52 m/min, 

capaciteit tot 100 ton/uur (aardappels) 
 Overbrenging naar kooirol met ketting, 

spannen met verplaatsen van de kooirol
 Voorzien van terugloopblokkering
 Overbelasting beveiliging d.m.v. interne 

thermische beveiliging.

Standaard uitvoering



Trommelmotor aandrijving
 Verplichte keuze (of Kettingaandrijving met 

2 snelheden)
 Variabele bandsnelheid d.m.v. 

frequentieregelaar: 24 - 84 m/min, 
capaciteit tot 160 ton/uur (aardappels) 

 Voorzien van terugloopblokkering
 Trommel voorzien van speciale bekleding 

voor optimale grip
 Overbelasting beveiliging via 

frequentieregelaar 

Standaard uitvoering



Knik
 Vaste knik
 Vriendelijkere afleg van product
 Geleidelijke overgang van trog naar 

recht in de knik

Standaard uitvoering

Module Start-Control
 Standaard in de schakelkast
 De ME kan worden opgenomen in het 

Start-Control circuit als “tussen machine”
 Start en stopt mee met de andere machines
 Eindstop dummy standaard

meegeleverd



Hydraulisch aggregaat
 Kap over hydraulisch aggregaat, geen vallende 

grond op koelribben van motor
 Onderhoudsvriendelijk
 Transparante kunststof tank voor olieniveau 

controle in 1 oogopslag.

Afgiftehoogte instelling
 2 Cilinders (gekoppeld), stabiel
 D.m.v. drukknoppen omhoog of omlaag
 Enkel werkend, voorzien van slangbreuk 

beveiliging

Standaard uitvoering



Opzetschotten grof product
 Voorkomt/beperkt morsen van grof product
 Hoogte opzetschot 8 cm
 Eenvoudig naderhand op te bouwen
 Niet mogelijk i.c.m. vaste

verzinkte overkapping.

Vaste overkapping
 Beschermd product op de band tegen 

neerslag of wegwaaien
 Eenvoudig naderhand op te bouwen
 Niet mogelijk i.c.m. opzetschotten voor 

grof product

Opties



Zwenkframe
 Draaipunt onder de instort, eenvoudig 

zwenken van de afstortkant
 Een neerklappend frame maakt het 

mogelijk op de plek te zwenken
 Alleen mogelijk i.c.m. gestuurde wielen 

Opties

Start-Control verlengkabels
 Beschikbaar in lengtes van 7,5 en 15 

meter
 Om machines voorzien van Start-Control 

aan elkaar te koppelen.



Generator op frame
 Vast op frame gebouwde stroom generator 

voorzien van een dieselmotor
 Vermogen: 6,4 kW, 380V AC, Voltage indicator
 Extra stil door geïsoleerde behuizing en 

gedempte uitlaat (max 96 dB)
 Elektrisch starten
 20 liter brandstof tank
 Laag oliepeil indicatie
 Aardlek en groep schakelaar
 Verschillende stekkeraansluitingen
 Urenteller.

Opties



Valbreker volautomatisch
 De valbreker bestaat uit zakken die 

zigzag zijn opgehangen
 Zakken worden opgetrokken d.m.v. een 

elektromotor
 Sensor naast de onderste valbreker zak 

registreert de valhoogte van het product 
en laat automatisch de valbreker 
optrekken

 Voorzien van eindschakelaars om 
overbelasting te voorkomen

 Capaciteit maximaal 50 ton/uur.

Opties



ME Buffer Control
 CAN-Bus verbinding tussen MB 111 en ME
 Alleen op machines met variabele band 

aandrijving
 Zorgt voor tijdelijke, langzamere bandloop 

tijdens wisselen van kisten in de MB 111, 
buffert een deel van het product op de 
transportband van de ME

Opties



Einde.


