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Wijzigingen sinds laatste editie 08-02-2018:
 Rollenzeef MH 24X 12/14/16 rollen toegevoegd
 Maatschetsen 12/14/16 rollen toegevoegd
 Maatschetsen en algemene informatie verplaatst binnen document
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Miedema MH stortbunker



Unieke koopargumenten
1. Hoge capaciteit: 100 – 150 ton/uur

2. Productvriendelijk, kleine valhoogten

3. Vele opties voor optimale aanpassing 
aan lokale omstandigheden

4. Capaciteitsregeling met 2 sensoren en 
4 stopprogramma's

5. Continue reinigingscapaciteit (ook met 
Smart-Pin) en kwaliteit - het inschuren 
wordt niet onderbroken

Highlights



Unieke aankoopredenen
6. Afvoerbanden met V-snaren voor sturen

7. Geen morsen van product of grond

8. Laag energieverbruik

9. Eenvoudig in gebruik

10.Lage onderhoudskosten

Highlights



Schematisch overzicht MH stortbunker
MH 2XX 1 unit

1

2

3 4

5

6

7 8

9

1 Instort

2 Bodemmat

3 Zijschotten

4 MH-Control

5 Chassis

6 1e Unit

7 FC Vlakke afvoerband

8 TC Trog afvoerband

9 Verstelkar



Schematisch overzicht MH stortbunker
MH 24X 1 unit (12, 14 of 16 rollen)

1

2

3 4

5

6

7 8 9

1 Instort

2 Bodemmat

3 Zijschotten

4 MH-Control

5 Chassis

6 1e Unit

7 FC Vlakke afvoerband 50 cm

8 Brede vlakke afvoerband

9 TC Trog afvoerband



Schematisch overzicht MH stortbunker
MH 2XX PB 1 unit

1

2

3 4

5

6 7

8 9

10

1 Instort

2 Bodemmat

3 Zijschotten

4 MH-Control

5 Chassis

6 Presentatieband

7 1e Unit

8 FC Vlakke afvoerband

9 TC Trog afvoerband

10 Verstelkar



Schematisch overzicht MH stortbunker
MH 2XX 2 units

1

2

3 4

5

6 8

7 10

12

1 Instort

2 Bodemmat

3 Zijschotten

4 MH-Control

5 Chassis

6 1e Unit

7 FC Vlakke afvoerband

8 Tussenband

9 2e unit

10 FC Vlakke afvoerband

11 TC Trog afvoerband

12 Verstelkar

9 11



Basisuitvoering (inclusief verplichte keuze)

 Trekboom

 In hoogte verstelbaar instortschot

 Rubber flappen op zijkanten van bunker

 Variabele snelheid van bodemmat

 Variabele helling van rollenzeef

 Variabele afstand tussen rollenzeef

 Vlakke transportband voor vuil

 Trogvormige transportband voor product

 Afstandsbediening (draadgebonden)

 Start-Control

Algemene informatie



Onderstel
 Zwaar uitgevoerd, volledig gelast

 Bandenmaat, machine met 1 zeef MH 200 
en MH 240: 11.50/80x15.3

 Alle andere machines (machines met 
2 zeven en MH 201, MH 241 en MH 242): 
13/55x16 18 PR

 Alle machines met 2 zeven en MH 201, 
MH 241 en MH 242 zijn standaard 
voorzien van steunpoten

 Kabels in het onderstel

Basisuitvoering



Bumperblokken
 In hoogte verstelbaar
 Geen schade aan de machine
 Demonteerbaar voor aanhangers 

zonder overhang

Trekboom
 Sterk, eenvoudig te monteren
 Geschikt voor transport aan de 

trekinrichting van de trekker 

Basisuitvoering



Instort
 Inrijbreedte van 294 cm (MH 20X-serie), 

maximale machinebreedte van 309 cm, 
exclusief transportbanden

 Inrijbreedte van 334 cm (MH 24X-serie), 
maximale machinebreedte van 349 cm, 
exclusief transportbanden

 Stevige keerrubbers aan zijkant tegen 
morsen (dubbele keerrubbers zijn 
optioneel)

 Gedeeltelijk doorgesneden horizontale 
rubber flap voor een betere aansluiting 
op de aanhanger

Basisuitvoering



Zijschotten van bunker
 Eenvoudige (de)montage van de 

zijschotten van de bunker met behulp van 
een hijsoog

 De dwarsstang zorgt voor extra stijfheid en 
wordt gebruik om de capaciteitssensoren 
van MH-regeling op te monteren

 Extra hoog voor meer buffercapaciteit en 
preventie van morsen door grote 
aanhangers

 Lange geleidingsrubbers
 Perforaties bieden een goed zicht op de 

leegstortende aanhanger - ladder is niet 
nodig

Basisuitvoering



Bodemmatframe
 Stijve kooirol met zwaar uitgevoerde 

lagers
 De ribben van de rol duwen het product 

op constante wijze eruit voor een 
gelijkmatige afvoer

 MH 200: enkelvoudige aandrijving 
(afgebeeld)

 Alle andere MH’s: dubbele aandrijving
 Nylon steunstrip in het midden

Basisuitvoering



Ondersteunde instort van bodemmat
 Voorkomt inzakken van de bodemmat
 Belangrijk wanneer grote aanhangers worden 

gebruikt

Bodemmatframe MH 201 
en MH 241
 De knik in het ontvangstdeel van de 

bodemmat maakt het mogelijk om zeer lage 
transportmiddelen te kiepen

 Rechte, hoge zijschotten voor meer inhoud

Basisuitvoering



Bodemmat frame MH 242
 De bodemmat van de MH 242 is over de 

gehele lengte ondersteund door rollen in 
het midden

 Laag energieverbruik om de bodemmat 
met product aan te drijven

Basisuitvoering



Aandrijving van de bodemmat
 Duurzame Röchelberg reductoren
 Snelheid traploos instelbaar van 0,1 tot 

4,6 m/min - het grootste bereik in de markt
 Geleidelijke start voorkomt stroompieken.

Bodemmat
 Hoog meenemend vermogen door pockets
 Zo nodig eenvoudig te repareren
 Geen zijdelings morsen van grond, doek 

wordt gespannen door nylon platen en is 
afgedekt door een strip

Basisuitvoering



Inspectieluik
 Inwendige controle van bodemmat en 

ketting
 Toegang voor het vervangen van de 

profielen

Bodemmat ketting
 Zwaar uitgevoerde, speciale, geharde 

kettingen van Kettenwulf met elk een 
trekkracht van 13,5 ton

 HD-lagers
 Makkelijk vervangen van profielen

Basisuitvoering



Geleideflappen
 Soepele overgang van het product naar 

de rollenzeven
 Voorkomt morsen

Basisuitvoering



Overgang bodemmat – 1e zeef
 Soepele overgang, nauwelijks valhoogte

 Stangen van kooirol duwen doek eruit

 Speling bodemmat – 1e rol is instelbaar

 Spiraalrol: 1 – 35 mm tussenruimte

 Gladde rol: 1 – 40 mm tussenruimte

Basisuitvoering



Rollenzeven
6 rollen Toerental Opmerking
Zeef 200/240, 6 rollen, 1 motor, 2 toerentallen 70/140 t/min
Zeef 200/240, 6 rollen, 1 motor, 1 frequentieomvormer 55 – 150 t/min Variabel toerental
Zeef 200/240, 6 rollen, 6 motoren, 1 frequentieomvormer 55 – 150 t/min Variabel toerental
Zeef 200/240, 6 rollen, 6 motoren, 2 frequentieomvormers 55 – 150 t/min Van even en oneven rollen kan toerental worden ingesteld

7 rollen
Zeef 200/240, 7 rollen, 1 motor, 2 toerentallen 70/140 t/min
Zeef 200/240, 7 rollen, 1 motor, 1 frequentieomvormer 55 – 150 t/min Variabel toerental
Zeef 200/240, 7 rollen, 2 motoren, 2 toerentallen 70/140 t/min
Zeef 200/240, 7 rollen, 2 motoren, 1 frequentieomvormer 55 – 150 t/min Variabel toerental
Zeef 200/240, 7 rollen, 7 motoren, 1 frequentieomvormer 55 – 150 t/min Variabel toerental
Zeef 200/240, 7 rollen, 7 motoren, 2 frequentieomvormers 55 – 150 t/min Van even en oneven rollen kan toerental worden ingesteld

8 rollen
Zeef 200/240, 8 rollen, 1 motor, 2 toerentallen 70/140 t/min
Zeef 200/240, 8 rollen, 1 motor, 1 frequentieomvormer 55 – 150 t/min Variabel toerental
Zeef 200/240, 8 rollen, 2 motoren, 2 toerentallen 70/140 t/min
Zeef 200/240, 8 rollen, 2 motoren, 1 frequentieomvormer 55 – 150 t/min Variabel toerental
Zeef 200/240, 8 rollen, 8 motoren, 1 frequentieomvormer 55 – 150 t/min Variabel toerental
Zeef 200/240, 8 rollen, 8 motoren, 2 frequentieomvormers 55 – 150 t/min Van even en oneven rollen kan toerental worden ingesteld



Rollenzeven
12 rollen Toerental Opmerking
Zeef 240, 12 rollen, 2 motoren, 2 frequentieomvormers 55 – 150 t/min Variabel toerental, per groep (rollen 1-6 en 7,12) instelbaar
Zeef 240, 12 rollen, 12 motoren, 2 frequentieomvormer 55 – 150 t/min Van even en oneven rollen kan toerental worden ingesteld

14 rollen
Zeef 240, 14 rollen, 3 motoren, 2 frequentieomvormers 55 – 150 t/min Variabel toerental, per groep instelbaar (rollen 1-8 en 9-14)

Zeef 240, 14 rollen, 3 motoren, 3 frequentieomvormers
55 – 150 t/min Variabel toerental, per groep instelbaar 

(rollen 1-4, 5-8 en 9-14)
Zeef 240, 14 rollen, 14 motoren, 2 frequentieomvormers 55 – 150 t/min Van even en oneven rollen kan toerental worden ingesteld

16 rollen
Zeef 240, 16 rollen, 3 motoren, 2 frequentieomvormers 55 – 150 t/min Variabel toerental, per groep instelbaar (1-10 en 11-16)
Zeef 240, 16 rollen, 3 motoren, 3 frequentieomvormers 55 – 150 t/min Variabel toerental, per groep instelbaar (1-5, 6-10 en 11-16)
Zeef 240, 16 rollen, 16 motoren, 2 frequentieomvormers 55 – 150 t/min Van even en oneven rollen kan toerental worden ingesteld



Mono drive
 Elke rol heeft een motor
 Onderhoudsvrij
 Hoger totaal energieverbruik
 Gevoeliger onder zware omstandigheden
 Alleen leverbaar met 

frequentieomvormer(s)

Rollenzeven



Kettingaandrijving
 1 of 2 motoren per zeef (6/7/8/12 rollen)

 3 motoren per zeef bij 14 of 16 rollen

 2 toerentallen (6/7/8/12 rollen)

 of frequentieomvormer (6/7/8/12/14/16 rollen)

 Zwaar uitgevoerde, speciale, geharde 
kettingen en kettingwielen van Tsubaki

 Stenen in product: kettingaandrijving en 
allemaal spiraalrollen

 Lager nominaal energieverbruik

 Gaat beter om met pieken in stroomvraag

Rollenzeven



Aanvullende informatie over 
rollenzeven en advies over de keuze
van rollen
 De volgende rollen kosten even veel:

 Gladde rollen met schrapers
 Spiraalrollen met gevulde pijpen

 Kleigronden (zonder stenen): eerste en 
laatste rol glad

 Veel loof: laatste rol glad (advies!)

Rollenzeven



Spiraalrollen
 SZ: spiraalrollen, windingen linksom en 

rechtsom
 Met centreerbussen en vulpijpen
 Uiteinden van rollen gemonteerd 

met ringen tegen beknellen 
van stenen

Gladde rollen
 RZ: gladde rollen
 Roestvrij staal 
 Binnensteunen tegen onbalans (5)
 Inclusief schrapers

Rollenzeven



PU-rollen
 PU: polyurethaan-rollen
 Productvriendelijk
 Geen reinigingsmethode beschikbaar
 Advies: laatste rol glad in geval van loof

Rollenzeven



SU-sorteerrollen
 SU: sorteerrollen, polyurethaan
 Leverbaar in 35-55, 40-60 en 50-70 mm
 Minimum is minimum, maximum kan iets 

groter zijn, maar minder nauwkeurig
 Volledig vierkant sorteren
 Elke vorm van aardappels sorteren kan meer 

of minder schade veroorzaken aan het 
product! Zorg voor een juiste hellingshoek 
van de sorteerrollen en pas de draaisnelheid 
aan. 

Rollenzeven



Laatste schraper SU-rol
 Vanaf 2016 nieuw schraper materiaal, 

flexibeler en effectiever
 Inclusief rubber geleideflappen
 Optie!

Schrapers SU-rollen
 Vanaf 2016 nieuw schraper materiaal, 

flexibeler en effectiever
 Worden geadviseerd onder de meeste 

omstandigheden (optie!)
 Zorgen voor gelijkmatige sorteerkwaliteit
 Schrapers in secties voor fijnregeling

Rollenzeven



Sorteren, wanneer welk systeem te kiezen, voor- en nadelen
 Gladde rollen

 Hoge capaciteit
 Goed afschrapen (schoon houden) van de rollen mogelijk
 Flexibel in te stellen voor verschillende sorteermaten
 Vierkants sortering verre van nauwkeurig
 Kans op beschadiging bij >40 mm
Tips:
 Pas de draaisnelheid en de afloophoek aan om het sorteerresultaat te

optimaliseren
 Plaats een Flow-Pin om het product versneld van rol naar rol te

helpen verplaatsen

Voorsorteren



Sorteren, wanneer welk systeem te kiezen, voor- en nadelen
 Spiraal rollen

 Hoge capaciteit
 Goed reinigen (Smart-Pin) van de rollen mogelijk
 Flexibel in te stellen voor verschillende sorteermaten
 Vierkants sortering niet nauwkeurig
 Kleine aardappels (<40 mm) kunnen klemmen en beschadigen
Tips:
 Pas de draaisnelheid en de afloophoek aan om het sorteerresultaat te

optimaliseren

Voorsorteren



Sorteren, wanneer welk systeem te kiezen, voor- en nadelen
 SU sorteer rollen

 Hoge capaciteit, 15-75 ton/hr, afhankelijk van product en te sorteren
maat

 Vierkant sortering voor rond en ovaal product
 Goede reiniging van rollen mogelijk (schrapers)
 Flexibel in te stellen voor verschillende sorteermaten
 Het enige systeem wat veld gewas goed kan sorteren
 Vierkant sortering van lang product niet optimaal
 Kleine product kunnen lang tussen de rollen verblijven en daarom

huidbeschadiging oplopen

Voorsorteren



Sorteren, wanneer welk systeem te kiezen, voor- en nadelen
 SU sorteer rollen

Tips: 
 Pas de draaisnelheid en de afloophoek aan om het sorteerresultaat te

optimaliseren
 Plaats een Flow-Pin om het product versneld van rol naar rol te

helpen verplaatsen
 Verhoog de capaciteit (meer tonnen/h)

Voorsorteren



Sorteren, wanneer welk systeem te kiezen, voor- en nadelen
 Web-Grader

 Capaciteit maximaal 12-18 ton product per Web Grader, afhankelijk
van de sorteermaat en de sortering van het aangevoerde product

 Vierkant sortering voor rond en ovaal product
 Vierkant sortering van lang product niet optimaal
 Lang product kan vast komen te zitten in het web en beschadigen

Tips:
 Pas de toevoer stroom aan, reguleer de web en kloppersnelheid om 

het sorteerresultaat te optimaliseren

Voorsorteren



Frame van zeefreiniger(s)
 Roestvrijstalen vuilplaten, minder 

vastplakken
 Parallellogram-bediende verstelling van 

opening
 Afstorthoogte instelbaar per 

transportband in stappen van 2,5 cm
 Volledig ondersteund op stalen lagers 
 Soepele afstelling van de zeven
 Vuil kan niet binnendringen door de 

vorm van het plaatmateriaal

Rollenzeven



Rollenzeven
Afstellingen van de zeef, verplichte
keuze
Machine met 1 zeef:

 Opening en helling handmatig
 Opening handmatig, helling elektrisch
 Opening elektrisch, helling handmatig
 Opening en helling elektrisch

Machine met 2 zeven:
 Opening en helling elektrisch op beide 

zeven



Rollenzeven
Afstellingen van de zeef, verplichte
keuze
Machine met 1 zeef:

 Opening en helling handmatig
 Opening handmatig, helling elektrisch
 Opening elektrisch, helling handmatig
 Opening en helling elektrisch

Machine met 2 zeven:
 Opening en helling elektrisch op beide 

zeven



Rollenzeven
Handmatige afstelling van hoogte
 Twee gekoppelde steunpoten voor 

parallelle afstelling
 Steunpoten parallel opgesteld onder de 

bodemmat, aanhanger-kwaliteit
 Min/max-sticker
 Inclusief draaistang

Elektrische afstelling van hoogte
 Elektrisch bediende, gekoppelde steunpoten
 Eindschakelaars voor laagste en hoogste 

standen
 Bediening op de schakelkast



Rollenzeven
Handmatige afstelling van spleetwijdte
 Twee gekoppelde steunpoten voor parallelle 

afstelling
 Steunpoten zijn parallel opgesteld ten 

opzichte van de rij rollen
 Inclusief draaistang

Elektrische afstelling van spleetwijdte
 Elektrische stelelementen
 Software regelt gelijkmatige afstelling (stopt 

indien ongelijk)
 Bediening op de schakelkast



Rollenzeven

Eerste unit 6 Rollen 7 Rollen 8 Rollen

Type rol
Diameter 
(mm)

Spleetwijdte 
min. (mm)

Spleetwijdte 
max. (mm)

Max. slag 
per rol (mm)

Max. slag 
totaal (mm)

Max. slag 
totaal (mm)

Max. slag 
totaal (mm)

Glad 102 5 40 35 175 210 245
Spiraal 106 5 40 35 175 210 245
Spiraal PU 110 5 36 31 155 186 217

Tweede unit (met liftset) Max. slag 
totaal (mm)

Elk type rol 400



Cleaning units

Eerste unit 12 Rollen 14 Rollen 16 Rollen

Type rol
Diameter 
(mm)

Spleetwijdte 
min. (mm)

Spleetwijdte 
max. (mm)

Max. slag 
per rol (mm)

Max. slag 
totaal (mm)

Max. slag 
totaal (mm)

Max. slag 
totaal (mm)

Glad 102 5 40 35 420 490 560

Spiraal 106 5 40 35 420 490 560

Spiraal PU 110 5 36 31 372 434 496



Rollenzeven

Tweede unit (zonder liftset) 6 Rollen 7 Rollen 8 Rollen

Type rol
Diameter 
(mm)

Spleetwijdte 
min. (mm)

Spleetwijdte 
max. (mm)

Max. slag 
per rol (mm)

Max. slag 
totaal (mm)

Max. slag 
totaal (mm)

Max. slag 
totaal (mm)

Glad 102 5 63 58 290 348 400
Spiraal igv
Smart Pin

106 5 40 35 175 210 245

Spiraal 106 5 59 54 270 324 378
Spiraal PU 110 5 55 50 250 300 350
Sorteer 
35-55

110 5 55 50 250 300 350

Sorteer 
40-60

118 5 47 42 210 252 294

Sorteer 
50-70

120 5 45 40 200 240 280



Zijkanten van zeef
 Roestvrij staal, voorkomt dat grond 

vastplakt
 Minimale afstand tussen zijkanten en rol
 Markeringstekens

Scharen
 Dubbele scharen, scharnieren met stalen 

bussen
 Gelaserde delen, hoogst nauwkeurig
 Duurzame kogellagers van SKF voor de 

rollen
 2 bouten per rol - eenvoudig rollen vervangen

Rollenzeven



Vlakke transportband FC (verplichte
keuze)
 Onder 1e zeef (en mogelijk 2e zeef)
 FC 350/85: vlakke transportband, 350 cm 

lang, 85 cm breed
 Stuursnaren aan buitenzijde, geen 

binnendringen van vuil mogelijk
 Meerdere lengten leverbaar, in stappen van 

50 cm
 Standaard vaste schraper, verschillende 

schrapers mogelijk

Transportbanden



Vlakke transportband FC (verplichte
keuze)
 Standaard trommelmotor met vaste 

snelheid van 39 m/min (van der Graaf), 
2 motoren is optioneel

 Variabele snelheid (optioneel): 
16 – 62 m/min

 Glijdt gemakkelijk op lagers
 Grote knop om vast te zetten
 Afstorthoogte instelbaar van 100 tot 115 

cm in stappen van 2,5 cm

Transportbanden



Schraper met geleideplaten en 
rubber flap
 Hetzelfde als schraper met geleideplaten
 Rubber flap als productvriendelijke 

overgang naar de volgende 
transportband

Schraper met geleideplaten
 Moeten worden omgewisseld met het 

keerschot wanneer de draairichting van de 
transportband wordt omgekeerd -
eenvoudig uit te voeren

 Verstelbare schraper met slijtagedeel

Transportbanden



Bandversmaller FC
 Versmalt de stroom van product of grond voor 

overgang naar volgende transportband
 Bandversmaller bij FC 300 op MH 24X: 

negatief advies: band te kort
 Kan aan beide kanten van de transportband 

worden gemonteerd
 Eenvoudig te verwisselen

Keerschot
 Moet worden omgewisseld met de schraper 

met geleideplaten wanneer de draairichting 
van de transportband wordt omgekeerd -
eenvoudig uit te voeren

 Hoog

Transportbanden



Spannen van de transportband
 Eindplaten met sleufgaten en bout voor het 

spannen
 Markeringstekens
 Eindplaten voorzien van pennen voor de 

Keerschot of verwisselbare 
schrapers

Ondersteuning van retourkant
transportband
 De retourkant van de transportband wordt 

ondersteund door schijven op een rolstang
 Geen ophoping van grond die aan de 

rolstang plakt - geen problemen met de 
geleiding van de transportband

Transportbanden



Transportbanden
FC, zeef met 6 rollen FC, zeef met 7 rollen FC, zeef met 8 rollen
Vaste snelheid transportband FC/TC, 
39 m/min

Vaste snelheid transportband FC/TC, 
39 m/min

Vaste snelheid transportband FC/TC, 
39 m/min

Variabele snelheid transportband 
FC/TC, 16 – 62 m/min

Variabele snelheid transportband 
FC/TC, 16 – 62 m/min

Variabele snelheid transportband FC/TC, 
16 – 62 m/min

Vlakke transportband FC 300/85 Vlakke transportband FC 300/95 Vlakke transportband FC 300/105

Vlakke transportband FC 350/85 Vlakke transportband FC 350/95 Vlakke transportband FC 350/105

Vlakke transportband FC 350/85, 
2 motoren

Vlakke transportband FC 350/95, 
2 motoren

Vlakke transportband FC 350/105, 
2 motoren

Vlakke transportband FC 400/85 Vlakke transportband FC 400/95 Vlakke transportband FC 400/105

Keerschot FC/TC 85 Keerschot FC/TC 95 Keerschot FC/TC 105 

Schraper FC 85 Schraper FC 95 Schraper FC 105

Schraper FC 85 met geleideplaten Schraper FC 95 met geleideplaten Schraper FC 105 met geleideplaten

Schraper FC 85 met geleideplaten en 
overgang

Schraper FC 95 met geleideplaten en 
overgang

Schraper FC 105 met geleideplaten en 
overgang

Bandversmaller FC Bandversmaller FC Bandversmaller FC



Conveyors
FC, 12, 14 of 16 rollen unit

Vaste snelheid transportband FC/TC, 
39 m/min

Variabele snelheid transportband FC/TC, 16 –
62 m/min

Vlakke transportband FC 300/50

Vlakke transportband FC 350/50

Vlakke transportband FC 350/50, 
2 motoren

Vlakke transportband FC 400/50

Keerschot FC/TC 50

Schraper FC 50

Schraper FC 50 met geleideplaten

Schraper FC 50 met geleideplaten en 
overgang

Bandversmaller FC



Trogvormige transportband TC 
(verplichte keuze)
 Laatste transportband van de bunker
 Identieke opstelling als FC met 

stuursnaren, standaard schrapers, enz.
 Hoog achterbord
 Altijd 75 cm breed
 2 trommelmotoren leverbaar
 Glijdt gemakkelijk op lagers
 Afstorthoogte instelbaar van 100 tot 

115 cm in stappen van 2,5 cm

Transportbanden



Transportbanden

TC
Vaste snelheid transportband FC/TC, 
39 m/min

Variabele snelheid transportband FC/TC, 
16 – 62 m/min

Trogvormige transportband TC 300/75

Trogvormige transportband TC 350/75

Trogvormige transportband TC 350/75, 
2 motoren

Trogvormige transportband TC 400/75

Keerschot FC/TC 75 

Schraper FC 75

Schraper FC 75 met geleideplaten

Schraper FC 75 met geleideplaten en 
overgang



Voeding en bediening

Spanning 380 - 420 VAC, 50 Hz, 3~ Standaard
Spanning 190 - 210 VAC, 50 Hz, 3~ Optie
Transformator MH met 1 zeef
Transformator MH met 2 zeven
Spanning 440 - 480 VAC, 60 Hz, 3~ Optie
Geen transformator nodig
Spanning 220 - 240 VAC, 60 Hz, 3~ Optie
Transformator MH met 1 zeef
Transformator MH met 2 zeven
Spanning 200 - 220 VAC, 60 Hz, 3~ Optie
Transformator MH met 1 zeef
Transformator MH met 2 zeven

Hoofdvoeding, verplichte keuze



Schakelkast
 Grote, ruime schakelkast, stofdicht
 Geplaatst aan rechter zijkant van machine
 Knoppen zitten in logische volgorde, zoals 

de opties worden afgebeeld op de 
machine

 Pictogrammen en duidelijke symbolen voor 
alle opties

 Statuslamp voor fouten, geeft in duidelijk 
overzicht aan welke zeef de fout 
veroorzaakt

 Standaard met draadgebonden
afstandsbediening

Voeding en bediening



 Noodstopknop aan beide zijkanten van 
de machine en op de afstandsbediening

 Duidelijke opstelling van onderdelen
 Deuren met haken
 Alle aansluitpunten op achterpaneel van 

de kast
 Documenthouder op binnenkant deur

Voeding en bediening



Afstandsbediening
 Robuuste behuizing
 Kabel van 15 meter
 Uitgerust met:

1. Variabele afstelling door potentiometer
2. Laag/hoog-instelling voor capaciteit

 Laag: 0 – 40% van max. bodemmatsnelheid
 Hoog: 0 – 100% van max. bodemmatsnelheid

3. Handmatig/automatisch (in geval van 
MH-regeling)

4. Noodstopknop
5. Startknop
6. Haak

Voeding en bediening



Start-Control
 Alle machines van Miedema zijn uitgerust 

met Start-Control
 Door eenmaal op de startknop te drukken, 

starten alle machines in de aangesloten 
volgorde met gebruikmaking van timers

 De stopknop stopt alle machines onmiddellijk
 Voorkomt pieken in stroomvraag
 Productvriendelijk, transportbanden blijven 

vol staan
 Niet-Miedema machines kunnen worden 

voorzien van externe Start-Control-kasten 
(neem contact op met Miedema)

Voeding en bediening



Start-Control
 De MH 2XX is een “eind machine” in de 

Start-Control lijn (de eerste machine in de 
aardappellijn) en zal daarom als laatste 
opstarten indien een start signaal wordt 
gegeven. Deze machine kan wel handmatig 
worden gestart, maar is geen startende 
machine in de Start-Control lijn. 

 De MH 2XX kan de gehele lijn met Start-
Control gekoppelde machines stoppen d.m.v. 
een noodstop

 Verhoogt het gebruiksgemak van de 
Miedema machines

Voeding en bediening



MH-regeling
 2 sensoren voor niveaumeting en betere

capaciteitsregeling
 Continu lossen van product, hogere 

reinigingskwaliteit en beter vullen van 
transportbanden

 Variabele bodemmatsnelheid voor 
behoud van een optimale capaciteit

 Belangrijk wanneer de machine is 
uitgerust met een sorteerunit en/of 
leestafel

Opties



Stopprogramma's
0: Handmatig stoppen: de machine stopt niet 

automatisch
1: De machine stopt na 8 seconden met 

bodemmat op 120 Hz (maximale snelheid)
2: De machine stopt na een ingestelde tijd op R2 

(5 – 100 seconden). Gedurende de ingestelde 
tijd werkt de bodemmat op 120 Hz (maximale 
snelheid)

3: De machine stopt na 8 seconden bij laag 
dunner dan ingestelde dikte (10 – 50 cm), en 
bodemmat versnelt niet verder.
Sensor voor instortdetectie MH van kiepwagen 
werkt alleen in programma 3.

Opties

STOP

5 - 100 sec

10 - 50 cm

START

2 sec

2

.. sec

.. cm

3

0 cm

120 Hz
RUN

1

0



Dubbele keerrubbers
 Voorkomen terugrollen en morsen van 

product langs de aanhanger
 Sterk en stevig
 Worden geadviseerd voor smallere

aanhangers

Variabel stortschot
 Wanneer verschillende aanhangers 

worden gebruikt
 Voorkomt morsen van product 
 Eenvoudig omhoog en omlaag te zetten
 Hoogtebereik van 85 tot 120 cm

Opties



Instortschot hoog
 Hoog instortschot, om bijvoorbeeld kisten 

in de stortbak te kiepen
 Sluit de voorzijde van de stortbak af
 Stevig rubber, voorkomt uit de bak rollen 

van product
 Gaten voorbereid voor plaatsing met 

heftruck
 In breedte instelbare armen met sterknop, 

klemmen om de zijschotten van de 
stortbak

Opties



Kettingsmering bunkerbodem
 Continue smering van bodemmatketting
 Opbrengen via borstel, 1 druppel per 20 sec
 Minder vermogen vereist
 Minder slijtage

Instortdetectie MH voor kiepwagen
 Ultrasoonsensor, werkt met MH-regeling in 

programma 3
 Detecteert of aanhanger leeg is en stopt de 

machine
 Gemonteerd op zijbord van bunker, verplaatsbaar
 Productvriendelijk

Opties



Uitgaande voeding(en) van 5 A
 Continue of schakelbare voeding, afhankelijk

van aansluitmethode in schakelkast
 Ideaal voor grondtransportbanden, ook

niet-Miedema
 Max. 5 A per uitgang

Doseerhaspel
 Geleidelijker lossen van product op de 

rollenzeef
 Wordt geadviseerd bij zware 

omstandigheden
 Positie is instelbaar

Opties



Tussenband
Standaard bij keuze van 2 zeven, vast of 
met hef-set
 Lagere valhoogte onder 2e zeef
 Onafhankelijke snelheid van rollenzeven
 Geen valhoogte bij overgang
 Beter sorteren door soepele overgang
 Juiste breedte van FC instelbaar, geen

ophoping van grond.

Opties



Tussenband
Standaard bij keuze van 2 zeven, vast of 
met hef-set
 Afstort van alle transportbanden aan

één kant mogelijk
 Vaste snelheid: 31 m/min
 Variabele snelheid: 13 - 44 m/min: 

geadviseerd indien lift-set wordt gekozen, 
product vriendelijker

 Lift-set advies: TC van de 2e unit voorzien van 
variabele bandsnelheid om optimale capaciteit 
te garanderen.

Opties



Opstelling voor sorteren of vast
1. Zeefreiniger
2. FC voor afvoer grond
3. Tussenband (hef-set niet in gebruik)
4. Sorteerunit of 2e zeefreiniger
5. FC voor afvoer grond of product 

(ondermaat)
6. TC voor afvoer product (overmaat)

Opties



Opstelling met hef-set
1. Zeefreiniger
2. FC voor afvoer grond
3. Tussenband (met hef-set geactiveerd)
4. Sorteerunit of 2e zeefreiniger

(niet in gebruik)
5. FC voor afvoer product
6. TC voor afvoer product (niet in gebruik)

Opties



Voordelen van hef-set
 Eenvoudig te (de)activeren: 1 man, 

2 minuten, 2 pennen, 2 knoppen, 
2 metalen strips

 Geringe valhoogte
 Hoge capaciteit
 Aanpasbaar aan marktvraag
 Meer toegevoegde waarde aan het 

product
 Voorsorteren tijdens oogst voor hogere

capaciteit tijdens sorteerseizoen
 Youtube: http://youtu.be/3XhNAF_daP0.

Opties



Presentatieband (optie, alleen bij
1 zeef)
 Extra band tussen bodemmat en eerste

zeefreiniger
 Spreiden van product, betere dosering, 

betere reiniging en sortering, hogere
capaciteit

 Aanbevolen voor zware gronden, 
verontreinigde producten en lange producten
(bijv. wortels)

 Zeer productvriendelijk, geen rollen waar
product valt

 Vaste hoek met de bodemmat
 Vaste snelheid: 24 m/min
 Variabele snelheid: 10 – 38 m/min

Opties



Flow-Pin
 Continu doorduwen van product op gladde 

of sorteerrollen
 Verhoogt de reinigings- of sorteercapaciteit
 Flexibele punten voor sorteerrollen
 Minder productschade

Navigatielicht op bunkerinrijopening
 Verplaatsbare IR-sensor en reflector
 Richtpunt voor de bestuurder voor recht 

achteruitrijden (witte lichten)
 Wanneer de aanhanger op zijn plaats 

staat, woorden de lichten rood

Opties



Smart-Pin
 Unieke eigenschappen: constante

reinigingskwaliteit van het product, geen
onderbreking van het inschuurproces

 Optie op alle stalen spiraal zeven van de 
MH-serie

 2e pen is optioneel voor zware
omstandigheden

 Slijtpunt met zware veer, eenvoudig in te
stellen en te vervangen

 Stijve en sterke constructie
 Sensoren in een veilige houder
 Standaard met korte schrapers buitenste

rollen, aan onderkant rollen

Opties



Smart-Pin

Opties

Reinigingskwaliteit Smart-Pin
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Opklapbare Smart-Pin
2e Opklapbare Smart-Pin
 Unieke optie: de Smart-Pin klapt op uit

de product stroom om opgestroopt loof
en onkruid te lossen

 Optie op alle SZ units in de MH serie
 2e opklappende Smart-Pin voor zware

omstandigheden
 Veer beveiligd, heavy duty actuator
 Sterke en stabiele constructie.

Opties



Start/stop MH met IR-sensor voor 
niveaubewaking
 Stopt de machine zo lang product wordt 

gedetecteerd, bijvoorbeeld in de kleine 
bunker van een sorteerunit

 Timer op de sensor voor optimale 
instellingen

Opties

Verlengkabels voor Start-Control
 Verlengkabels van 7,5 m of 15 m



Algemene informatie
Eenheid MH 200 MH 201

Bunker
Grootste breedte
(zonder afvoerbanden)

cm 309

Hoogte (afhankelijk van de 
opties)

cm 300 - 370

Inrijbreedte cm 294
bodemmatbreedte cm 200
Bodemmatlengte hart as -
hart as

cm 440 560

bodemmatsnelheid m/min 0,1 - 4,6
Maximale rijsnelheid km/uur 6



Algemene informatie
Eenheid MH 240 MH 241 MH 242

Bunker
Grootste breedte
(zonder afvoerbanden)

cm 349

Hoogte (afhankelijk van de 
opties)

cm 300 - 370

Inrijbreedte cm 334
bodemmatbreedte cm 240
Bodemmatlengte hart as -
hart as

cm 440 560 750

bodemmatsnelheid m/min 0,1 - 4,6
Maximale rijsnelheid km/uur 6



Algemene informatie
Bodemmataandrijving* MH 200 Alle andere MH’s
Spanning volt 380 - 420
Frequentie (spanning) Hz 50
Vermogen kW 1,5 3,0
Stroomsterkte, max. A 3,6 7,2
Stroomsterkte, bij normaal gebruik A 2,5 - 3,6 5,0 – 7,2
Beschermingsklasse IP 54
Zeefreiniger
Aantalrollen stuks 6, 7 of 8
Breedte van zeef cm 200 of 240
Ruimte tussen rollen mm 2 – 60
Ruimte tussen rollen bij gebruik van
Smart-Pin

mm 2 - 40

* In geval van een andere spanning levert Miedema transformatoren om 400 volt te 
genereren, zie de webconfigurator en het hoofdstuk “Voeding en bediening MH 2XX”



Algemene informatie
Individuele aandrijving met motoren*
Spanning volt 380 - 420
Frequentie (spanning) Hz 50
Vermogen kW 0,75 per motor
Stroomsterkte, max. A 1,9 per motor
Stroomsterkte bij normaal gebruik A 0,9 - 1,4 per motor
Toerental, variabel t/min 56 - 150
* In geval van een andere spanning levert Miedema transformatoren om 400 volt te genereren, zie de 
webconfigurator en het hoofdstuk “Voeding en bediening MH 2XX”



Algemene informatie
Motoren met kettingaandrijving*
Spanning volt 380 - 420
Frequentie (spanning) Hz 50
Vermogen kW 2,0 / 2,6
Stroomsterkte, max. A 5,3 per motor
Stroomsterkte bij normaal gebruik A 2,5 - 5,3 per motor
Beschermingsklasse IP 54
Toerental, variabel t/min 56 – 150
Toerental, 2 vaste t/min 70 / 140
* In geval van een andere spanning levert Miedema transformatoren om 400 volt te genereren, zie de 
webconfigurator en het hoofdstuk “Voeding en bediening MH 2XX”



Algemene informatie
Vlakke transportbanden (FC) Zeef 6 rollen Zeef 7 rollen Zeef 8 rollen
Lengte-uitvoeringen cm 300/350/400
Breedte-uitvoeringen cm 85 95 105
Afstorthoogte cm 100 - 115 (in 6 stappen)
Snelheid – vast
Snelheid – variabel

m/min
m/min

40
16 – 62

Aandrijving*
Spanning volt 380 – 420
Frequentie Hz 50
Vermogen kW 0,75
Stroomsterkte, max. A 1,9
Stroomsterkte tijdens 
gebruik

A 1 - 1,9

Beschermingsklasse IP 65
* In geval van een andere spanning levert Miedema transformatoren om 400 volt te 
genereren, zie de webconfigurator en het hoofdstuk “Voeding en bediening MH 2XX”



Algemene informatie
Trogvormige transportbanden (TC) Zeef 6 rollen Zeef 7 rollen Zeef 8 rollen
Lengte-uitvoeringen cm 300/350/400
Breedte-uitvoeringen cm 75
Afstorthoogte cm 100 - 115 (in 6 stappen)
Snelheid – vast
Snelheid – variabel

m/min
m/min

40
16 – 62

Aandrijving*
Spanning volt 380 – 420
Frequentie Hz 50
Vermogen kW 0,75
Stroomsterkte, max. A 1,9
Stroomsterkte tijdens gebruik A 1 - 1,9
Beschermingsklasse IP 65

* In geval van een andere spanning levert Miedema transformatoren om 400 volt te 
genereren, zie de webconfigurator en het hoofdstuk “Voeding en bediening MH 2XX”



Algemene informatie
Tussenband (bij 2e zeef)
Lengte cm 80
Breedte cm 200
Snelheid – vast
Snelheid – variabel

m/min
m/min

31
13 – 44

Aandrijving*
Spanning volt 380 - 420
Frequentie Hz 50
Vermogen kW 1,8
Stroomsterkte, max. A 4,1
Stroomsterkte tijdens 
gebruik

A 2,5 - 4,1

Beschermingsklasse IP 65



Maatschetsen MH 20X
MH 200 SZ6



Maatschetsen MH 20X
MH 200 SZ6 SU6



Maatschetsen MH 20X
MH 200 PB SZ6



Maatschetsen MH 20X
MH 201 SZ7



Maatschetsen MH 20X
MH 201 SZ6 SU6



Maatschetsen MH 20X
MH 201 PB SZ7



Maatschetsen MH 20X
Praktische inhoud van MH 200 en MH 
201*

*Praktische inhoud, afhankelijk van oploophoek, manier van laden van de bunker, toestand 
en omstandigheden van het product (nat of droog). De vermelde inhoud is geen waterinhoud. 



Maatschetsen MH 24X
MH 240 SZ6



Maatschetsen MH 24X
MH 241 SZ7



Maatschetsen MH 24X
MH 242 SZ7



Maatschetsen MH 24X
MH 240 SZ7 SU7



Maatschetsen MH 24X
MH 241 SZ7 SU7



Maatschetsen MH 24X
MH 242 SZ7 SU7



Maatschetsen MH 24X
MH 240 PB SZ7



Maatschetsen MH 24X
MH 241 PB SZ7



Maatschetsen MH 24X
MH 242 PB SZ7



Maatschetsen MH 24X
MH 240 SZ 12/14/16



Maatschetsen MH 24X
MH 241 SZ 12/14/16



Maatschetsen MH 24X
MH 242 SZ 12/14/16



Maatschetsen MH 24X
Praktische inhoud van MH 240 en MH 
241*

*Praktische inhoud, afhankelijk van oploophoek, manier van laden van de bunker, toestand 
en omstandigheden van het product (nat of droog). De vermelde inhoud is geen waterinhoud. 



Maatschetsen MH 24X
Praktische inhoud MH 242*

*Praktische inhoud, afhankelijk van oploophoek, manier van laden van de bunker, toestand en 
omstandigheden van het product (nat of droog). De vermelde inhoud is geen waterinhoud. 



Einde.


