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Miedema ML hallenvullers



Unieke koopargumenten
1. Diepe trogband, hoge capaciteit
2. Keuze uit PVC of rubber transportband
3. Eenvoudig in gebruik
4. Zeer goed manoeuvreerbaar
5. Betrouwbare afstandsbedieningen van 

industriële kwaliteit
6. Unieke combinatie van geprofileerde 

aandrijfrol en plakkend bandoppervlak voor 
optimale grip

7. Meerdere opties, achteraf monteren mogelijk
8. Wegklapbare trekboom
9. Open onderstel, geen vuilophoping
10.Bovenste rol met kleine diameter

Hoogtepunten



Algemene informatie
ML 1370 ML 1670

Minimumlengte machine, exclusief
trekboom, omlaag

7800 9700
mm

Maximumlengte machine, exclusief
trekboom, omlaag

12700 15760
mm

Lengte poelies, hart op hart 12630 15400 mm
Minimum overhang 3630 4120 mm
Maximum overhang 9150 11350 mm
Totale min./max. breedte machine 2420/2950 2420/2950 mm
Afstand tussen looprollen 500 500 mm
Gewicht 3700 4000 kg
Breedte transportband 695 695 mm
Instorthoogte 1050 1050 mm



Algemene informatie
Minimale afstorthoogte 350 350 mm
Capaciteit (afhankelijk van hoek) 100 - 130 100 - 130 t/u
Maximale afstorthoogte (zonder 
knik)

6100 7850 mm

Zwenkbereik theoretisch
Zwenkbereik praktisch

26
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32
24

m
m

Aanvoerhoek
Minimum
Maximum

1°
28°

1°
28°
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gr

Transportband
Materiaal
Koordlagen
Dikte

PVC
2
31

PVC
2
31
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mm



Algemene informatie
Aandrijfregeling (Comfort, Comfort+)

Vermogen
Spanning
Frequentie
Stroomsterkte (maximum)
Thermische veiligheid
Snelheid min. – max. (m/min)
Isolatie
Richtingsrem

1 x trommel
5.5

400
50

10.5
Ja

24 - 96
IP66

V

1 x trommel
5.5

400
50

10.5
Ja

24 - 96
IP66

V

kW
volt
Hz
A

Looprollen (eerste en laatste: staal; 
andere: PVC)

Materiaal
Diameter

Staal/PVC
50

Staal/PVC
50

mm
mm



Basisuitvoering
 Trommelmotor-bandaandrijving, variabele

snelheid van 24 tot 96 m/min
 Dubbele bediening: afstandsbediening en 

schakelkast
 Proportionele, hydraulische wielaandrijving; 

constante zwenksnelheid ongeacht
uitgeschoven/ingeschoven

 Werklamp
 Productsensoren
 Ballonnen bovenaan
 Twee stuurbare wielen onder instort
 Start-Control

Algemene informatie



Maatschetsen
ML 1370



Maatschetsen
ML 1670



Trekboom
 Wegklapbaar, blijft aan de machine
 Zonder met de hand op te tillen
 In beide standen wordt de trekboom 

vergrendeld met een pen

Onderstel
 Volledig open constructie
 Eenvoudig toegankelijk, indien nodig
 De open frameconstructie en ronde 

stangen zorgen ervoor dat stof en 
vallende grond zich niet kunnen ophopen 
binnenin de machine

Basisuitvoering



Zwenkplaat
 Voorzien van rubber voeten om te

voorkomen dat de machine gaat zwerven
 De rubber voeten voorkomen

beschadiging van het vloeroppervlak
 De zwenkplaat bevindt zich rechtstreeks

onder het instortpunt; het instortpunt
verandert niet tijdens het zwenken

Basisuitvoering

Zwenk begrenzingspalen
 Door het laten onderbreken een lichtstraal zal

de machine de andere richting op zwenken
 Te positioneren tussen sensor en reflector, 

aan beide zijdes



Instort
 Contragewichten aan de zijkanten zorgen

voor toegankelijkheid van de instort
 Dubbele rubber bescherming om morsen

te voorkomen in alle standen
 Het draaipunt voor het kantelen van de 

transportband bevindt zich exact op het 
zwenkpunt van de machine; de 
instorthoogte verandert niet wanneer de 
machine omhoog of omlaag wordt
gekanteld

 Geen looprollen onder de instort zodat de 
aardappelen niet worden beschadigd

Basisuitvoering



Stuurbare wielen
 In totaal 4 wielen zorgen voor een stabiele

constructie
 De stuurbare wielen worden volledig schuin

gezet in de zwenkstand
 Stuurhoek 30°links en 30°rechts
 Bediening met schakelkast en afstandsbediening

Basisuitvoering

Hydraulische pomp
 Volledig verborgen binnenin de machine
 Druppelplaat eronder om te voorkomen dat

gelekte olie op de grond komt
 De aggregaat loopt niet wanneer er

geen vraag naar olie is: 
energie-efficiënt



Bedieningskast
 Voedingsaansluiting met faseverandering
 Bediening van gehele machine met 

schakelaars
 Klein display voor instellingen
 Aan-uitschakelaar voor Start-Control
 Aan-uitschakelaar voor werklamp

Basisuitvoering

Sticker op bedieningskast
 Schematisch overzicht van displaycodes:

 Programma's 
 Timers
 Instellingen
 Foutcodes



Zwenkwielen
 Worden in een schuine stand gezet om te 

voorkomen dat de machine gaat zwerven
 Hydraulisch in transport-/zwenkstand 

zetten
 Eén zwenkwiel wordt hydraulisch 

aangedreven en de zwenk-/rijsnelheid kan 
worden ingesteld op de gewenste waarde

 De aandrijving moet worden losgekoppeld 
voor transport over de weg

 De hydrauliekmotor is uitgerust met een 
remklep om ongewenste bewegingen op 
hellingen te voorkomen

Basisuitvoering



Zwenk-/transportstandsensor
 Detecteert of de hoofdwielen van de 

machine in de zwenkstand of 
transportstand staan

 Schakelt de automatische vulprogramma's
alleen in de zwenkstand in

Basisuitvoering

Schuine stand van hoofdwielen
 Beide hoofdzwenkwielen worden in een

schuine stand gezet om te voorkomen dat de 
machine gaat zwerven tijdens het zwenken

 De wielen staan rechtop in de
transportstand



Zwenksnelheid
 Variabele zwenk-/rijsnelheid
 De snelheid wordt aangepast aan de 

uitgeschoven lengte; de topsnelheid blijft
ongewijzigd

 De zwenk-/rijsnelheid wordt ingesteld op het 
display op de schakelkast

Basisuitvoering

Veiligheidsbeugels om wielen
 Voorkomt dat de zwenkwielen over uw

voeten of product rijden (veiligheid)
 De hoogte van de veiligheidsbeugel is 

variabel instelbaar
 De veiligheidsbeugels kunnen eenvoudig

worden gedemonteerd



Wielkeggen
 Standaard geleverd bij de machine
 Voorkomt onbedoelde verplaatsing van de 

machine
 Opgeborgen aan de zijkant van de machine

Basisuitvoering

Transportbandframe
 Het transportbandframe is uit één stuk 

gemaakt
 Hoge torsiestijfheid



Inspectieluiken
 Het transportbandframe is voorzien van 

3 inspectieluiken aan elke zijkant
 Bieden toegang voor inspectie en afstelling

van de uitschuifmotor, sensoren, kettingen
en looprollen

Basisuitvoering

Steunrollen
 Staal, lagers aan beide uiteinden, gesmeerd

en afgedicht voor het leven
 De steunrollen van het hoofdtransportbandframe

zijn uitgerust met CE-veiligheidskappen en 
kabelogen



Transportband
PVC of rubber
 PVC: licht, sterk, flexibel, antistatisch, grond

plakt minder in vergelijking tot rubber
 Rubber: hoge duurzaamheid, zwaardere band, 

plakt makkelijker aan dan PVC, beter
koudebestendig

 Advies: bij zware/plakkigere grond: PVC
 Beide materialen zijn standaard niet olie en/of 

vet bestendig
 Diepe trog, 45°graden: groot volume per meter
 Eindloze band met speciaal profiel voor graan
 Band ligt op het frame, product raakt frame niet
 Andere transportbanden

optioneel verkrijgbaar

Basisuitvoering



Looprollen
 Gehard kunststof, lagers aan beide 

uiteinden, gesmeerd en afgedicht voor het 
leven

 De eerste en laatste looprollen van elk 
transportbandframe zijn van staal

 De kleine looprol in het midden van de 
aanvoer- en retourzijde van de 
transportband voorkomt inzakken van de 
transportband

 Er bevinden zich geen looprollen onder de 
instort van de transportband om 
beschadiging van het product te 
voorkomen

Basisuitvoering



Omkeerrollen
 Alle drie omkeerrollen van de transportband

hebben identieke diameters, waardoor veel
ruimte ontstaat tussen de transportbanden

 De omkeerrollen kunnen worden gebruikt om 
de transportband te bedienen en in te stellen

Basisuitvoering

Bandgeleiderollen
 De bandgeleideset is vlak vóór de aandrijfrol

gemonteerd en voorkomt dat de band 
onuitgelijnd loopt

 Verstelbaar indien nodig



Transportbanduiteinde
 Recht of geknikt: recht voor het vullen van 

schuren, geknikt voor het vullen van 
vrachtwagens

 Wanneer de transportband wordt uitgeschoven, 
zal de transportband automatisch knikken

 Door de kleine diameter van de omkeerrol is 
een zeer geringe valhoogte mogelijk

 De omkeerrol aan het uiteinde wordt tevens
gebruikt om de band te spannen

 Productsensoren voor het activeren van 
zwenken

 Veiligheidsballonnen zorgen voor het omkeren
van de zwenkrichting wanneer deze een
voorwerp of de wand raken

Basisuitvoering



Bandaandrijving
 Alle Comfort en Comfort+ machines zijn

uitgerust met een trommelmotor
 De bandsnelheid is variabel door toepassing

van een frequentieomvormer: 24 – 96 m/min
 De motor bevindt zich aan het lage uiteinde

van het hoofdtransprortbandframe, werkt als
contragewicht en zorgt ervoor dat de machine 
als geheel lichter is

 Bandschraper vlak vóór de trommelmotor
 De aandrijftrommel is voorzien van speciaal

geprofileerd materiaal voor optimale grip met 
de band

Basisuitvoering



Uitschuiven en inschuiven
 Het uitschuiven en inschuiven van de 

telescoop werkt elektrisch
 Aangedreven aan beide zijkanten om 

scheeftrekken te voorkomen
 Gespannen door een lusvormige ketting, 

zowel tijdens uitschuiven als tijdens inschuiven
 Eindschakelaars om het uitschuiven/ 

inschuiven te stoppen
 Meerdere sensoren: Totale werkende lengte, 

minimum- en maximumlengte van 
transportband

 Veerdemping om piekspanningen in de ketting
te voorkomen

Basisuitvoering



Voorbereiding op TAT-ML-koppeling
 Alle ML-machines zijn voorbereid op de 

optie: TAT-ML-koppeling
 De koppeling past in de metalen pijp op het 

zwenkframe van de ML

Basisuitvoering

Hijsogen
 4 hijsogen op het zwenkframe om de 

machine gemakkelijk met een kraan te
laden/lossen



Cilinders
 Alle cilinders van Miedema machines zijn

dubbel verchroomd voor een lange
levensduur

 Op hefcilinders zijn veiligheidsventielen
tegen slangbreuk gemonteerd

Basisuitvoering

Limietpalen
 2 limietpalen worden standaard bij de 

machine geleverd
 Doorbreken een IR-lichtstraal waarna de 

zwenkrichting omkeert



Comfort+
 Als Comfort, maar met extra’s:
 Draadloze afstandsbediening
 Hoeksensor (hellingshoek)
 Vullen van bovenste terras met automatische

hoogtecompensatie

Comfort
 Draadgebonden afstandsbediening
 Productsensoren
 IR-sensoren als zwenkbegrenzers
 Ballonnen bovenaan als veiligheidsinrichting
 Lengtesensoren

Comfort en Comfort+ (verplichte keuze)



Comfort en Comfort+

P1 P2 P2+ P3 P4
Farmer V X X X X
Comfort (comes with RC) V V X V X
Comfort+ (comes with WRC) V V V V V
P1 = Programma, RC = draadgebonden afstandsbediening, WRC = draadloze afstandsbediening



Comfort en Comfort+

P1 P2 P2+ P3 P4
Farmer V X X X X
Comfort (comes with RC) V V X V X
Comfort+ (comes with WRC) V V V V V

Vulprogramma's
P1 Automatisch zwenken
P2 Automatisch zwenken en inschuiven aan de hand van productdetectie, 

waarbij een nieuw terras handmatig wordt begonnen
P2+ Automatisch zwenken en inschuiven aan de hand van productdetectie, 

waarbij indien gewenst automatisch de vulhoogte wordt gehandhaafd
(alleen voor het laatste terras!)

P3 Automatisch zwenken en heffen aan de hand van productdetectie
P4 Automatisch heffen zonder zwenken aan de hand van productdetectie, 

bijvoorbeeld voor het vullen van big bags

P1 = Programma, RC = draadgebonden afstandsbediening, WRC = draadloze afstandsbediening



Comfort en Comfort+



Koppeldeel ML zijde voor
MC/TAT/HAT
 Koppelt de aanvoertransportband 

(MC/TAT/HAT) aan de ML
 Voorkomt morsen van product door 

(langzame) verplaatsing
 Stort het product altijd op hetzelfde punt 

in de ML, ongeacht de hellingshoek
 Verticale scharnierpunt ligt recht boven

de zwenkplaat en het scharnierpunt van 
het transportbandframe

 Theoretisch zwenkbereik >180°
 Dieptebegrenzing door een ring
 Ogen voor kabelgeleiding

Opties



Graandoek
 Extra stortbunkerafdekking op de 

transportband bij de instort
 Garandeert morsvrij transport van 

graan of andere fijne gewassen

Dwarsverplaatsingsset
 De hallenvuller zijwaarts verrijden
 Extra ventiel met handgrepen
 Beide stuurbare wielen draaien 90°
 Verwijder de aanslagpen van de 

zwenkwielen om stuurhoek van 90°
mogelijk te maken

 Aanbevolen voor kleine schuren

Opties



Instortverhoogset (Z-model)
 Vrachtwagens en containers vanaf de 

achterkant vullen
 Verhoogt de instort van de ML met 90 cm

Voorbereiding instortverhoogset
 Verplicht wanneer de "Instortverhoogset" 

wordt gekozen
 Voorbereidingen voor koppeling aan het 

hoofdtransportbandframe door 
onderdelen te monteren die de instort 
van de transportband verhogen

Opties



Elektrische voorbereiding voor
poederdoseerunit
 De schakelkast is uitgerust met een extra 

elektrische aansluiting en schakelaar van 5 A om 
de poederdoseerunit in en uit te schakelen, of om 
hem automatisch te laten inschakelen zodra de 
transportband begint te lopen

Laadregeling
 Ultrasoonsensor meet de productlaag
 Zorgt voor een gelijkmatige afstort van 

productstroom
 De bandsnelheid wordt automatisch aangepast

wanneer de laagdikte verandert
 Laagdikte kan worden ingesteld op de 

afstandsbediening

Opties



Schrapers op de steunrollen
 De schrapers op de omkeerrollen voorkomen

dat grond plakt aan de looprollen

Poederdoseerunit
 Scharniert in een ophangset, vlakbij de 

instort van de ML voor goede
toegankelijkheid

 De dosering kan worden ingesteld
 Kan automatisch automatisch worden in-

en uitgeschakeld met de transportband

Opties



CAN-bus-aansluitset, inclusief kabel
van 20 meter
 Communicatie tussen Start-Control 

"machines starten" (laatste machine in de 
lijn)

 Bijvoorbeeld: ML-ML, ML-MB, MB-MB
 Start-Control werkt op de normale manier

voor de rest van de machines aangesloten
op de lijn

Opties

Set afneembare contragewichten
 Verplicht op ML 1670 wanneer de 

vrachtwagenvulband is gekozen



Vrachtwagenvulband ML 70 cm
 Alleen op ML 1370 en ML 1670 C en C+
 Verlaagt de valhoogte tot het minimum
 190 cm lang, 70 cm breed, geprofileerd
 Trommelmotor, variabele snelheid
 Omhoog/omlaag door een cilinder, 

bereik 70°
 Rubber flappen op de band om de 

productsnelheid te verlagen; spanning 
instelbaar met ketting en veer

Opties



HMI
 Eenvoudige en duidelijke instelling van 

programma's op gebruikersvriendelijk
display

 Maakt gebruik van symbolen
 In P2 zwenkhoekbegrenzing instellen, 

vergelijkbaar met gebruik van palen
 Virtuele zijwand instellen: zwenkhoek

begrenzing, gecompenseerd aan
uitgeschoven lengte.

 Eenvoudig later te monteren.

Opties



Zwenkbereik-begrenzingssensoren
 2 IR-sensoren met reflectoren
 Aan beide zijkanten van het 

hoofdtransportbandframe
 De reflectoren weerkaatsen het 

IR-lichtsignaal; de limietpalen (standaard
geleverd bij de machine) onderbreken de 
lichtstraal waardoor de zwenkrichting wordt
omgekeerd

Sensoren



Druksensoren
 Luchtdruksensoren
 2 ballonnen, bovenaan de machine aan

elke zijkant één
 Bij indeuken wordt de druksensor

geactiveerd en wordt de zwenkrichting
omgekeerd

Sensoren



Productsensoren
 US-sensoren om product te detecteren
 Aan beide zijdes van de top van de 

transporteur
 Indien product wordt gedetecteerd zal de 

machine zwenken, waneer er geen product 
wordt waargenomen zal gestopt worden met 
zwenken tot de sensor weer geactiveerd
wordt.

Sensoren



Transport-/zwenkstandsensoren
 Naderingssensor
 Detecteerd of de machine in transport- of 

zwenkstand staat (aansturing van de 
verplaatsingssnelheid wordt hiermee
aangepast). 

Sensoren



Lengtesensoren
 2 naderingssensoren
 Een halfrond stuk metaal draait vóór de 

sensoren tijdens het inschuiven of 
uitschuiven van de transportband

Sensoren



Minimumlengtesensor
 1 rolsensor
 Indien volledig ingeschoven, duwt het 

telescopische deel van de transportband 
tegen de rolsensor

Sensoren



Maximumlengtesensor
 1 naderingssensor
 Uitschuif-/inschuifkettingen hebben

dubbele schakels
 Indien volledig uitgeschoven, activeert de 

dubbele schakel de sensor

Sensoren



Hoeksensor (alleen op Comfort+)
 1 hoeksensor
 Gemonteerd tussen het onderstel en het 

hoofdtransportbandframe
 Detecteert de hellingshoek van de 

transportband
 Berekening van grootste hoogte die 

mogelijk is: combinatie van gegevens 
voor hoek en lengte

Sensoren .



Einde .


