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Ontwerpdoelen van de nieuwe lijn
ML 80 –serie hallenvullers
 Productvriendelijk: trogvormige band
 Capaciteit: 80 cm brede transportband, 150 

ton/uur (aardappels) bij 50 m/min bandsnelheid 
en 5 meter afstorthoogte

 Eenvoudig in gebruik: duidelijke en 
eenvoudige schakelkast

 Ontwerp: modern en representatief, maakt 
gebruik van de nieuwste productietechnieken

 Transporteerbaarheid: machines passen in 
container

 Slim: vele slimme functies om 
het gebruiksgemak te verhogen

Highlights



Verbeteringen
1. 80 cm brede transportband
2. Keuze uit PVC of  rubber transportband
3. Schakelkast geïntegreerd in het design van 

de machine
4. Altijd een draadgebonden afstands-

bediening, optioneel een extra draadloze 
afstandsbediening 

5. De band loopt bovenop en vrij van het 
frame, op draagrollen

6. Soepele en vloeiende overgang van trog 
naar vlakke band

7. Knik in de top van de transporteur 
eenvoudig in/uit te schakelen

Highlights



Verbeteringen
8. Aandrijving verplaatst naar uiteinde

hoofdframe, met extra spanrol voor extra 
tractie

9. Standaard variabele band aandrijving (ook
Farmer)

10.X-stream toevoerband voor hogere
capaciteit en meer productvriendelijkheid, 
achteraf op te bouwen

11.Zijwand detectie d.m.v. ultrasoon sensoren
12.Met 1 knop de machine in transport- of 

zwenkstand zetten (niet op Farmer)
13.Handzame machine, smal en afgeknotte

contragewichten

Highlights



Unieke koopargumenten
1. Diepe trogband, hoge capaciteit
2. Transportband ligt op het frame, volle 

benutting van de breedte
3. Eenvoudig in gebruik
4. Hoge manoeuvreerbaarheid
5. Betrouwbare afstandsbedieningen van 

industriële kwaliteit
6. Unieke combinatie van geprofileerde 

aandrijfrol en stroef bandoppervlak voor 
optimale grip

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

Highlights



Algemene informatie
ML 1680 ML 1980 ML 2280

Minimumlengte machine, exclusief
trekboom, omlaag

9720 11220 12720
mm

Maximumlengte machine, exclusief
trekboom, omlaag

16190 19190 21910
mm

Minimum oversteek 4370 5250 6910 mm
Maximum oversteek 11760 14070 16100 mm
Totale min./max. breedte machine 2670/2849 2670/2849 2670/2849 mm
Afstand tussen looprollen 500 500 500 mm
Gewicht 5880 6280 6680 kg
Breedte transportband 800 800 800 mm
Instorthoogte 1050 1050 1050 mm
X-stream toevoerband 160 160 160 kg



Algemene informatie
Minimale afstorthoogte 600 800 X mm
Capaciteit (afhankelijk van hoek) 180 180 180 t/u
Maximale afstorthoogte (recht) 7900 8400 X mm

Zwenkbereik theoretisch
Zwenkbereik praktisch

32
24

38
28

44
32

m
m

Transportband
Materiaal
Koordlagen
Dikte (band/meenemer)

Rubber
2

7/17

Rubber
2

7/17

Rubber
2

7/17 mm
Transportband

Materiaal
Koordlagen
Dikte (band/meenemer)

PVC
2

5,5/15

PVC
2

5,5/15

PVC
2

5,5/15 mm



Algemene informatie
Aandrijving transportband (alle
machines)

Vermogen
Spanning
Frequentie
Stroomsterkte (maximaal)
Stroomsterkte (normaal, geschat)
Thermische veiligheid (clixon)
Snelheid min. – max. (m/min)
Isolatie
Terugloopblokkering

1 x trommel
5,5

400
50

10,5
6,5
Ja

23 – 91
IP 66

V

1 x trommel
5,5

400
50

10,5
6,5
Ja

23 - 91
IP 66

V

1 x trommel
7,5
400
50
15
9
Ja

26 - 106
IP 66

V

kW
volt
Hz
A
A

Looprollen (eerste en laatste, knik en
retour: staal; andere: PVC)

Materiaal
Diameter

Staal/PVC
50

Staal/PVC
50

Staal/PVC
50

mm
mm



Algemene informatie
Hydraulisch aggregaat (alle machines)

Vermogen
Spanning
Frequentie
Stroomsterkte (maximum)
Stroomsterkte (normaal, geschat)
Thermische veiligheid (clixon)

1 
2,2
400
50
5
3
Ja

1 
2,2
400
50
5
3
Ja

1 
2,2
400
50
5
3
Ja

kW
volt
Hz
A
A

Uitschuifmotor (alle machines)
Vermogen
Spanning
Frequentie
Stroomsterkte (maximum)
Stroomsterkte (normaal, geschat)
Thermische veiligheid (clixon)

1 
0,75
400
50
2

1,2
Ja

1 
0,75
400
50
2

1,2
Ja

1 
0,75
400
50
2

1,2
Ja

kW
volt
Hz
A
A



Algemene informatie
X-stream toevoerband (alle machines)

Vermogen
Spanning
Frequentie
Stroomsterkte (maximum)
Stroomsterkte (normaal, geschat)
Thermische veiligheid (clixon)

1 x trommel
0,75
400
50
1,9
1,1
Ja

1 x trommel
0,75
400
50
1,9
1,1
Ja

1 x trommel
0,75
400
50
1,9
1,1
Ja

kW
volt
Hz
A
A



Basisuitvoering
 Trommelmotoraandrijving, variabele

snelheid
 Dubbele bediening: draadgebonden

afstandsbediening en schakelkast
 Farmer: handmatig zwenksnelheid instellen
 Overige modellen: proportionele, hydraulische

wielaandrijving
 Productsensoren (niet op Farmer)
 Twee stuurbare wielen onder instort
 Ultrasoon wanddetectie
 Start-Control
 Wielafscherming en dissel

Algemene informatie



Maatschetsen
ML 1680



Maatschetsen
ML 1680



Maatschetsen
ML 1980



Maatschetsen
ML 1980



Maatschetsen
ML 2280



Maatschetsen
ML 2280



Maatschetsen
ML 2280



Maatschetsen
ML 80 breedte instort vs. ML XX70 breedte instort

ML 80 serie 

ML 70 serie 



Dissel
 Afneembaar, op te bergen aan de machine
 Voorbereid op de montage van de 

zwenkplaat indien de X-stream toevoerband
wordt gemonteerd

Onderstel
 Volledig open constructie
 Eenvoudig toegankelijk, indien nodig
 Stof en vallende grond kan niet ophopen

binnenin de machine 
 Gelaste constructies: sterker en duurzamer 
 Torsiestijf

Basisuitvoering



Zwenkplaat
 Voorzien van rubber voeten om te

voorkomen dat de machine verplaatst en
voorkomen beschadiging van de vloer

 De zwenkplaat bevindt zich recht onder
het instortpunt; het instortpunt verandert
niet tijdens het zwenken

Basisuitvoering

Kabelhaken
 Opbergen van stroomkabel en kabel van de 

afstandsbediening
 Voorzien van rubber bekleding om 

beschadiging te voorkomen



Instort
 Afgeknotte contragewichten aan de 

zijkanten zorgen voor een goede
bereikbaarheid van de instort

 Dubbele rubber bescherming om morsen
te voorkomen in alle standen

 Geen looprollen onder de instort zodat de 
aardappelen niet worden beschadigd

 Scharnierpunt van de transportband ligt
iets de machine in om instorthoogte vanaf
een toevoerende machine gelijk te houden

Basisuitvoering



Stuurbare wielen
 Twee sturende wielen onder de instort
 Hydraulisch bediend, gekoppeld
 Stuurhoek 50°links en 50°rechts, 

bediening via afstandsbediening
 Worden opgetrokken in zwenkstand

Basisuitvoering

Hydraulische installatie
 Volledig geïntegreerd binnenin de machine
 Het aggregaat draait niet wanneer er

geen vraag naar olie is: energie-efficiënt



Bediening van de machine
 Opgedeelde bediening: altijd een

draadgebonden afstandbediening en
knoppen op de schakelkast, rechter zijde
van de machine

 Functies afstandbediening: alle essentiële
functies om de machine te kunnen bedienen: 
verrijden, sturen, op/neer, in/uit schuiven, hand 
of automaat stand, 20 meter kabel

 Functies schakelkast: aan/uit machine, wielen
in zwenk/transport stand, bandsnelheid, Start-
Control aan/uit, noodstop, wielen onder instort
op/neer, thermische beveiliging lamp en
“automaat” stand indicatie.

Basisuitvoering



Zwenkwielen
 Hydraulisch in transport-/zwenkstand zetten
 Door de schuine stand (casterhoek) van de 

wielen in zwenkstand wordt voorkomen dat
de machine langzaam verplaatst

 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 met handle

 De planetaire wielaandrijving is uitgerust met 
een automatische rem om ongewenste
bewegingen op hellingen te voorkomen

Basisuitvoering



Zwenk-/transportstandsensor
 Detecteert of de zwenkwielen van de 

machine in de zwenkstand of 
transportstand staan

 Schakelt de automatische vulprogramma's
uit wanneer de wielen in rijpositie staan

Basisuitvoering

Wielafschermers
 Beide zwenkwielen zijn standaard voorzien

van wielafschermers, gemakkelijk te (de-) 
monteren door in te haken

 Voorkomt beschadiging van product, voorkomt
over de voeten rijden.



Zwenksnelheid
 Variabele zwenk-/rijsnelheid, afhankelijk

van de uitvoering
 Farmer: via een potmeter en een elektrisch

bediend proportioneel ventiel
 Comfort en Dynamic: instelling via het display 

en een elektrisch bediend proportioneel
ventiel

 Comfort en Dynamic: de zwenksnelheid wordt
automatisch aangepast aan de uitgeschoven
lengte; de verplaatsingssnelheid van het 
uiteinde van de machine blijft gelijk

Basisuitvoering



Basisuitvoering
Afschermkappen
 Geven de machine een modern uiterlijk
 Nette afwerking



Transportbandframe
 De zijkanten van het transporteurframe en

het uitschuifdeel zijn beiden uit één stuk
gemaakt

 Torsiekoker in het midden voor stijfheid
 Inspectieluiken voor

bandspanning/bandsturing, sensoren e.d.
 Stabiele energieketting, in opengewerkt

geleideframe
 Gelaste constructies: sterker en duurzamer.

Basisuitvoering



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 retourdeel transportband
 Staal, lagers aan beide uiteinden, gesmeerd

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



Trogrollen
 De eerste en laatste looprollen van elk 

transportbandframe zijn van staal
 Kunststof, lagers aan beide uiteinden, 

gesmeerd voor het leven
 De eerste trogrol onder de instort is verdiept

geplaatst, alleen de uiterste zijwanden van de 
transportband liggen erop, voorkomt
beschadiging van het product

Basisuitvoering



Keerrol instort
 Relatief kleine diameter maakt lage instort

mogelijk
 Bandspanning en positie instelbaar om recht

lopen van de band in te stellen
 Duurzaam gesmeerde, afgedichte lagers
 In hoogte instelbare V-vormige schraper om 

mogelijk binnengedrongen materiaal of stof
zijdelings af te voeren

Basisuitvoering



Keerrol uitschuifframe
 Bandspanning en positie instelbaar om recht

lopen van de band in te stellen
 Duurzaam gesmeerde, afgedichte lagers
 Schraper om de rol vrij van aanplakkende

grond te houden (buiten zijde van de band 
keert over deze rol)

Basisuitvoering



Toprol
 Kleine diameter (156 mm) voor lage

valhoogte
 Positie instelbaar om recht lopen van de band 

in te stellen
 Duurzaam gesmeerde, afgedichte lagers

Basisuitvoering

Bandstuurset
 De bandstuurset is vlak vóór de onderste

omkeerrol gemonteerd en zorgt ervoor dat de 
band recht blijft lopen

 Verstelbaar indien nodig



Bandaandrijving
 Alle machines zijn uitgerust met een

Van der Graaf trommelmotor, ook de Farmer 
modellen

 Aan het einde van het hoofdframe geplaatst
voor een trekkende positie van de motor

 Door extra geplaatste rol (voorzien van 
schraper) is het oppervlak van de band wat de 
trommelmotor raakt, vergroot: meer grip

 De bandsnelheid is variabel door toepassing
van een frequentieregelaar: 23 – 91 m/min (ML 
1680 + ML 1980)of 26 – 106 m/min (ML 2280)

 De aandrijftrommel is voorzien van speciale
bekleding voor optimale grip 
op de band.

Basisuitvoering



Transporteur uiteinde
 Recht of geknikt: geknikt voor het vullen van 

schuren en trucks, recht alleen indien
gewenst

 Eenvoudig in-/uitschakelen knik d.m.v. haakjes
 Vloeiende overgang van transportband van knik

naar recht, band blijft aansluiten op plaatwerk
 Automatisch in knikstand bij uitschuiven
 Door de kleine diameter van de omkeerrol is 

een zeer geringe valhoogte mogelijk
 US Productsensoren, voor het activeren van 

zwenken, onder beschermkap weggewerkt
 US Zijwand detectie sensoren, voor omkeren

zwenkrichting, in beschermkap
geplaatst

Basisuitvoering



Uitschuiven en inschuiven
 Het uitschuiven en inschuiven van de 

telescoop werkt elektrisch
 Aangedreven aan beide zijkanten om 

scheeftrekken te voorkomen
 Eindschakelaar om het inschuiven te stoppen
 Veerdemping om piekspanningen in de ketting

te voorkomen.

Basisuitvoering



X-stream (toevoerband), keuze
 Additionele, korte, vlakke transportband aan

instortzijde ML 80 hallenvuller
 75 cm breed, stuursnaren, trommelmotor
 Splitst de beweegrichting van het product: 

 Hoekverandering van product door 
zwenken

 Hoekverandering van horizontaal naar
diagonaal

Basisuitvoering



X-stream (toevoerband), keuze
 Variabele bandsnelheid, gekoppeld aan de 

bandsnelheid van de hoofdtransportband
 Product vriendelijker: minder “kolken” van 

product bij instort, instorthoogte altijd gelijk
 Hogere continue capaciteit (tot 15% extra bij

gelijke bandsnelheid), ongeacht elevatiehoek
 Achteraf op te bouwen.

Basisuitvoering



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

optie: MC/TAT-ML-koppeling
 De koppeling past in de gaten van het 

zwenkframe van de ML
 Ook i.c.m. de X-Stream toevoerband

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 slangbreukbeveiligers
gemonteerd

Basisuitvoering

CE- retourrol bescherming
 Alle retourrollen van het hoofdframe zijn

uitgevoerd met een extra afscherming van 
de retourrol tegen beknelling

 Voorzien van kabelhaken om het snoer van 
de afstandbediening te geleiden

 Heeft geen schraper functie



Start-Control
 De ML hallenvuller is standaard uitgevoerd

met Start-Control
 De ML is de laatste machine in lijn en start 

de lijn op. Het start signaal wordt doorgegeven
aan alle in lijn gekoppelde machines, welke
vervolgens ook na elkaar starten

 Nadat de eerste machine in lijn (start als
laatste op (MH / AKL / machine met “Start-
Control eindstop” stekker)) is gestart, komt het 
start signaal terug bij de hallenvuller, de lijn
blijft draaien

 Stoppen van de lijn d.m.v. de noodstop op elke
in de lijn gekoppelde machine.

Basisuitvoering



CAN Bus of potentiaal vrij contact
 De ML 80 Comfort, Dynamic en Premium 

uitvoeringen kunnen een MB 33, MB 55 
en MB 111 bevullen, via een CAN Bus 
verbinding communiceren de machines 
onderling (starten, stoppen of pauzeren)

 De ML 80 Farmer kan door een MB 33, 
MB 55 of een MB 111 worden aangestuurd
door een potentiaal vrij contact in de MB te
gebruiken, N.B.: de toevoerende machines 
van de ML Farmer moeten via Start-Control 
van de MB worden aangestuurd.

Basisuitvoering



Starten en stoppen andere merken 
machines
 Comfort en Dynamic uitvoeringen: kunnen

door andere merken machines worden
aangestuurd waarbij de transportband
en Start-Control worden geblokkeerd, alle
overige functies blijven bedienbaar

 Farmer uitvoering: als bovenstaand, echter
Start-Control wordt niet bediend

 Alle uitvoeringen: kunnen een signaal
genereren om andere merken machines te
starten en te stoppen

Basisuitvoering



Basisuitvoering



Farmer
- Variabele bandsnelheid
- Draadgebonden afstandsbediening
- US zijwand detectie
- Handmatig in te stellen zwenksnelheid

Uitvoeringen

Comfort
Alles wat Farmer heeft, met als extra:
- Zwenken op product (US product sensoren)
- Proportionele zwenksnelheid, aangepast

aan uitgeschoven lengte
- Automatisch intrekken

bij omkeren van zwenkrichting



Dynamic
Alles wat Comfort heeft, met als extra:
- Top-Fill: tijdens afvullen laatste laag op 

constante hoogte houden
- Zwenkbegrenzing instelbaar via 

afstandsbediening
- Vergelijkbaar met gebruik van palen

- Virtuele zijwand instellen:
- Zwenkhoek begrenzing, gecompen-

seerd aan uitgeschoven lengte. 

Uitvoeringen



Premium
Alles wat Dynamic heeft, met als extra:
- Volledig automatisch en zelfstandig in 

terrassen vullen, van onderste terras tot 
afvulterras

- Legt automatisch een nieuw terras aan
tijdens het vullen

- Detectie van vorig talud, zoekt automatisch
“gaten” op

- Geeft een accoustisch signaal bij einde
programma

- Afstand van product tot wielen instelbaar: 
product van hogere lagen rolt niet naar
beneden, productvriendelijk en
voorkomt ontmenging

Uitvoeringen



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

(MC/TAT/HAT) aan de ML
 Past ook i.c.m. X-stream toevoerband
 Voorkomt morsen van product door mogelijke 

(langzame) verplaatsing 
 Stort het product altijd op hetzelfde punt 

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

zwenkplaat
 Haken en ogen voor kabelgeleiding
 Theoretisch zwenkbereik 190°graden
 ML 80 is standaard voorbereid
 Dieptebegrenzing door een ring

Opties



Opties

Zwenkbegrenzingspalen
 Bestaat uit een set palen, sensoren en

reflectoren
 Doorbreken een IR-lichtstraal waarna de 

machine van zwenkrichting
wisselt

Draadloze afstandsbediening
 Alle functies gelijk aan draadgebonden

afstandsbediening
 Verwisselbare (lithium ion)  batterijen, losse 

batterij en oplader meegeleverd
 Lange batterijlevensduur groot bereik

X



Uitgaande voeding, geschakeld met 
bandaandrijving
 Extra, uitgaande voeding, 380V 3p 50 Hz, 10 

Ampere
 Schakelt mee met bandaandrijving aan en uit

Werklamp LED
 Geplaatst aan onderzijde van hoofdframe, 

beschermd door afdekplaat
 Hoge lichtopbrengst, laag energieverbruik, 

lange levensduur

Opties



Schrapers op de retourrollen
 De schrapers op de omkeerrollen

voorkomen dat grond plakt aan de 
retourrollen

 Kan eenvoudig later gemonteerd worden

Opties

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~



Opties
Transportbanden
 Optioneel zijn andere transportbanden

voor specifieke doeleinden leverbaar:
 PVC, Olie+vet bestendig en voedsel-

veilig (blauwe band), zonder meenemers
 PVC, Olie+vet bestendig en voedselveilig

(blauwe band), met meenemers
 PVC, zonder meenemers
 Rubber, zonder meenemers



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

 Niet mogelijk op Farmer model!

Opties



Externe vrijgave aansluitset, (15 meter)
 Kabelset van 3 kabels en 1 stekker om een

niet Miedema machine aan te kunnen sluiten
op het potentieel vrij contact van de ML

 Zal nog wel passend gemaakt moeten op de 
niet Miedema machine

Opties



Einde.


