
Miedema TAT-serie

TAT 161 (+ Farmer)

HAT 81 (+ Farmer)

Transportbanden

23-10-2018 CPT



 Hoogtepunten
 Algemene informatie
 Maatschetsen
 Basisuitvoering
 Opties

Miedema TAT Transportbanden



Unieke koopargumenten
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. Meerdere opties, achteraf monteren mogelijk
7. Open chassis, geen vuilophoping
8. Standaard uitgerust met Start-Control
9. Farmer-modellen: 2 bandsnelheden van 

20 of 40 m/min
10.Normale modellen: variabele bandsnelheid:

20 tot 72 m/min

Hoogtepunten



Algemene informatie
HAT 81 TAT 161

Minimumlengte van machine, 
exclusief dissel 9740 mm
Maximumlengte van 
machine, exclusief dissel 15.900 mm
Lengte poelies, hart op hart 6140 8140
Totale min./max. 
machinebreedte

1880
1920 mm

Afstand tussen looprollen 500 500 mm
Gewicht 1508 kg
Breedte transportband 695 695 mm
Minimale instorthoogte 720 mm
Minimale afstorthoogte 780 mm
Maximale afstorthoogte 1800 mm



Algemene informatie
HAT 81 TAT 161

Aanvoerhoek
Minimum
Maximum

1
12,5

1
12,5

%
%

Transportband
Materiaal
Koordlagen
Dikte

PVC
2

5,2

PVC
2

5,2
st.
mm

Aandrijving (Farmer)
Vermogen
Spanning
Frequentie
Stroomsterkte
Thermische veiligheid
Snelheid
Beschermingsklasse

1 x trommel
0,55 / 1,1

400
50

1,6 / 2,5
V

20 / 40
IP55

2 x trommel
0,55 / 1,1

400
50

1,6 / 2,5
V

20 / 40
IP55

kW
V
Hz
A

m/min



Algemene informatie
HAT 81 TAT 161

Aandrijving (variabel)
Vermogen
Spanning
Frequentie
Stroomsterkte
Thermische veiligheid
Snelheid min. – max.
Beschermingsklasse

1 x trommel
1,5
400
50
3,5
J

20 - 72
IP55

2 x trommel
1,5
400
50
3,5
J

20 - 72
IP55

kW
V
Hz
A

m/min

Aandrijving (Farmer, op 
verzoek)

Vermogen
Spanning
Frequentie
Stroomsterkte
Thermische veiligheid
Snelheid
Beschermingsklasse

1 x trommel
1,5
400
50

1,6 / 2,5
J

30 / 60
IP55

2 x trommel
1,5
400
50

1,6 / 2,5
J

30 / 60
IP55

kW
V
Hz
A

m/min



Basisuitvoering
 Trommelmotor
 2 bandsnelheden (Farmer) of variabele

bandsnelheid (standaardmachine)
 PVC-band
 Start-Control
 Wielen
 Trechter bij de instort
 Elektriciteitsschakelkast
 Voedingskabels weggewerkt in de machine

Algemene informatie



Maatschetsen
HAT 81



Maatschetsen
TAT 161



Maatschetsen.
TAT 161



Instorthoogteverstelling
 L+R variabele hoogteverstelling
 Afstand tussen wielpoten verstelbaar
 Standaard dubbele zwenkwielen met rem
 Hoogte van steunpoten verstelbaar

Storttrechter
 Brede en ronde trechter voor gemakkelijk

instorten
 Volledig met rubber gevoerd: productvriendelijk
 Kan eenvoudig worden verwijderd
 Geen rollen onder het transportbandgedeelte bij

de instort

Basisuitvoering



Transportband
 Trogvormig, vergroot de capaciteit bij 

lage bandsnelheden, product raakt de 
zijkanten niet

 Eindeloze PVC-band, grond blijft niet 
plakken, antistatisch

 Trogvormige transportband, 40% hoger 
productvolume per meter in vergelijking 
met vlakke banden met lage 
zijkanten:(100% / 70%) x 100 = 143%

 Lagere bandsnelheid, hogere capaciteit, 
productvriendelijker

Basisuitvoering



Koppelslede TAT
 Schuift heen en weer over de onderste

transportband
 Geleiding door middel van verticale en 

horizontale wieltjes
 Afstort naar onderste transportband is 

verstelbaar
 Kabelogen en kabelgeleiding

Bandgeleiding
 Voorkomt dat de band onuitgelijnd loopt
 Gemakkelijk af te stellen
 Op zowel de onderkant als de bovenkant 

van de transportband

Basisuitvoering



Storttrechter onderste transportband, 
TAT
 Breed, volledig van rubber
 Zonder morsen

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

productvriendelijke overgang, verticale
rubbers voorkomen morsen

 Afgeschraapte grond blijft in de productstroom

Basisuitvoering



Afstorthoogteverstelling, TAT
 Handmatig, hydraulische pomp, 

enkelwerkende slag
 Traploos
 Peilaanduiding op de tank

Lengteverstelling, TAT
 Handmatig met behulp van een draaihendel 

die kan worden opgeborgen in een blok op 
het frame

 Verstelbare rem om onbedoeld uitschuiven 
te voorkomen

Basisuitvoering



Tandemstel met 2 wielen
 Dubbele zwenkwielen, alle met rem

Basisuitvoering



Bandaandrijving
 Van der Graaf-trommelmotoren
 Geplaatst aan afstortkant, trekpositie
 Kabels weggewerkt in frame van machine
 Geïntegreerde thermische beveiliging
 Betrouwbaar, onderhoudsvrij

Banden aan afstortkant, TAT
 Transportwielen
 Zwenkend, met rem
 Kunnen in middenstand worden vergrendeld
 Optioneel gekoppeld met stuurstang

Basisuitvoering



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

frequentieomvormer
 Altijd directe aandrijving (netfrequentie) beschikbaar
 Bedrijfslampen voor motorstatus
 Potentiometer voor instellen van 

snelheid

Bandaandrijving, 2 snelheden, Farmer
 20 of 40 meter per minuut

Basisuitvoering



Start-Control
 De HAT en TAT zijn 'tussenmachines'
 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

Dissel, TAT
 Standaard op TAT's
 Eenvoudig te monteren
 De transportbanden zijn met elkaar

verbonden

Basisuitvoering



Zwenkende wielen met luchtbanden
HAT/TAT 
TAT: alleen wielen onder de instortkant
 In plaats van dubbele kunststof zwenkwielen
 In hoogte verstelbaar
 Voor onverhard terrein

Graandoek in de storttrechter
 Extra stortbunkerafdekking op de 

transportband bij de instort
 Garandeert morsvrij transport van graan

of andere fijne gewassen
 (afbeelding van ML-band)

Opties



Inspectieset
 Om het product te lezen wordt dit gelijkmatig

gespreid over volledige breedte van de 
transportband

 Eenvoudig te monteren, eenvoudig te
verwijderen

 Over volle lengte van 
transportband

Stel wielen met luchtbanden in het 
midden, TAT
 Wielen aan instortkant van onderstel
 In plaats van dubbele kunststof zwenkwielen
 In hoogte verstelbaar
 Voor onverhard terrein

Opties



Elektrische uitschuiven en inschuiven, 
TAT
 De TAT kan worden uitgeschoven en 

ingeschoven met één druk op de knop
 Eenvoudige draadgebonden 

afstandsbediening

Stuurstang, TAT
 Gelijktijdige besturing van beide grote

voorwielen, zijdelingse beweging is 
mogelijk

 Makkelijk te bedienen met lange hendel
 Eenvoudig later te monteren

Opties



Koppelset bij afstort (x70) HAT/TAT
 Koppelt de HAT/TAT aan een ML of HAT/TAT
 HAT/TAT of ML of andere machine moet

koppelingsmogelijkheid hebben
 Eenvoudig te monteren, HAT/TAT's zijn 

voorbereid

Opties



Koppelset bij instort (x70)
 Koppelt de HAT/TAT aan een andere HAT/TAT
 Aangekoppelde machine moet een koppeling

hebben aan de afstortkant
 Eenvoudig te monteren

Koppelset bij afstort (voor
kogelgewricht)
 Sluit de HAT/TAT aan op een (oudere

hallenvuller) LBV met een kogelkoppeling
 Vervangt de vorkkoppeling

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

Opties



Einde


