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Bang is Wiltje Walburg van loonbe-

drijf De Vlijt in Noordbeemster niet 

om zelf een machine te (ver-)bou-

wen. Zo stond hij eerder in Trekker 

& Werktuig met zijn spuitmachine 

(T&W 79) en later met zijn perswik-

kelcombinatie (T&W 120). Deze laat-

ste was na ruim 80.000(!) balen aan 

vervanging toe en uiteraard werd dat 

weer een zelfgebouwd exemplaar. 

Daarbij maakte Walburg gebruik van 

de opgedane ervaringen, die hij 

neerlegde bij Wim Reijersen van 

Buuren van Gewitech Machinebouw 

in Mijdrecht. Die tekende het ont-

werp en bouwde de pers. Een van de 

ervaringen met de vorige machine 

was dat de pers niet sterk genoeg 

was. Daarom besloot Walburg om 

ditmaal deze ook zelf te laten bou-

wen. Met zwaardere rollen, sterkere 

lagers en een verzwaarde aandrij-

ving. De zeventien zelfgemaakte rol-

len worden om en om aan een kant 

aangedreven. Hierdoor hebben de 

tandwielen veel meer grip op de ket-

ting, die daardoor nooit overslaat. 

De ketting wordt hydraulisch op 

spanning gehouden met een accu-

mulator. Bij het openen van de klep 

wordt er wat olie bijgepompt, zodat 

de spanning altijd maximaal is. 

Tientonner

Basis van de machine is een Pöttin-

ger Torro opraapwagen. Eigenlijk 

zijn alleen het frame, de pick-up en 

de invoerrotor hiervan nog over. Het 

onderstel van de wagen is vervangen 

door een achtwielig onderstel van 

Van der Molen, Nieuweschoot. De 

acht banden in de maat 560/45R22.5 

moeten de naar schatting tien ton 

zware machine met voldoende lage 

Wiltje Walburg: ‘Toen we vorig jaar 

gingen proefdraaien, kon je een 

spijker rechtslaan op de pakken, 

zo hard waren ze.’ 

tekst: Arend-Jan Blomsma  foto’s: Wim Reijersen van Buuren, Arend-Jan Blomsma

Een bijzonder stuk techniek bouwde Wiltje Walburg van loonbedrijf De Vlijt 

in Noordbeemster samen met Wim Reijersen van Buuren van Gewitech 

Machinebouw. Een perswikkelcombinatie op basis van de invoer van 

een Pöttinger opraapwagen met een zelfgebouwde pers en wikkelaar. 

Non-stop persen en wikkelen

bodemdruk kunnen ondersteunen. 

Walburg koos bewust voor de invoer 

van de Pöttinger, omdat hij met de 

opraapwagens goede ervaringen 

heeft opgedaan en het snijsysteem in 

zijn ogen het best voldoet. Het bleek 

alleen erg moeilijk te zijn om alleen 

een onderbouw van de wagen aan te 

schaffen, maar met de hulp van im-

porteur Duport is dat uiteindelijk 

toch gelukt. 

De invoerrotor brengt het gras in een 

tussenbunker. Walburg wil naar een 

non-stop perssysteem. Dit is op zich 

wel gelukt, maar de snelheid moet 

tijdens het binden van het pak wel 

omlaag van gemiddeld twaalf tot on-

geveer zes kilometer per uur. Omdat 

de snelheid zo hoog ligt tijdens het 

persen is het moeilijk een voldoende 

grote bunker te bouwen. Twee rub-

ber banden met meenemers bren-

gen het gras naar een forse door-

voerrotor. Dit geeft een goede, 

gelijkmatige vulling van het pak, 

omdat er nooit proppen in komen. 

De banden worden onafhankelijk 

van elkaar hydraulisch aangedreven. 

Daarbij wordt de snelheid gestuurd 

door de opening van de achterklep. 

Wanneer die aan een kant minder is, 

gaat de band aan die kant sneller 

draaien om toch een egaal gevuld 

pak te krijgen. De doorvoerrotor 

zorgt ervoor dat het persen goed op 

gang komt. Boven deze rotor zit een 

doseerklep die in het begin van het 

persen, bij een volle tussenbunker, 

de grasinvoer geleidelijk laat ver-

lopen.  

Ook de wikkelaar is een sterk staaltje 

eigenbouw, waarin Walburg zijn 

eigen ideeën goed kwijt kon. Om 

ruimte tussen pers en wikkelaar te 

sparen, zag Walburg af van wikkel-

armen. In plaats daarvan laat hij de 

wikkeltafel draaien. Hierdoor is ook 

geen voorziening nodig om het pak 

van pers naar wikkelaar te transpor-

teren. De wikkelaar kantelt naar 

voren bij het overgeven van pers 

naar wikkelaar. Twee geleiders zor-

gen dat het pak op zijn plaats blijft. 

De foliemessen en de aandrijving 

van de rollen van de wikkeltafel 

vroegen een oliedoorvoer in de 

draaikrans. Deze doorvoer haalde 

Walburg uit een minikraantje. 

Volautomatisch

Uiteraard speelt de elektronica een 

belangrijke rol bij deze machine, 

omdat het hele proces automatisch 

verloopt. Op het moment dat de 

druk op de achterklep voldoende 

hoog is, gaat in de cabine een 

geluidssignaal. Dit is het sein 

voor de chauffeur om even iets 

rustiger te gaan rijden. De net-

binding start, waarbij tegelijker-

tijd de toevoerband stopt en de 

doseerklep dichtgaat. Als het 

pak gebonden is, gaat de achter-

klep open en valt het pak op de 

wikkeltafel. De sensoren op de 

foliestretchers signaleren het pak en 

de achterklep gaat dicht. De toevoer-

band gaat weer lopen en de doseer-

klep zorgt weer voor een geleidelijke 

toevoer van het gewas. Ook het wik-

kelen gaat volautomatisch, waarbij 

sensoren ook in de gaten houden of 

er nog folie is. Alleen het afwerpen 

van het pak gebeurt handmatig, 

maar dit is een bewuste keuze van 

Walburg om het pak daar neer te leg-

gen, waar het niet in de weg ligt. 

De machine is nog niet helemaal af. 

Hij moet nog gespoten worden, de 

beschermingsplaten ontbreken nog 

en er moet een smeersysteem ge-

monteerd worden. Vorig jaar is er al 

wel proefgedraaid en dat liep heel 

goed. Alleen waren de eerste pakken 

veel te stijf geperst. Walburg had 

geen rekening gehouden met het 

grote gewicht van de achterklep en 

hield deze dicht met een druk van 

200 bar, zoals hij dat gewend was bij 

zijn oude pers. Door het grote eigen 

gewicht van de klep was deze druk 

niet nodig en kreeg de sensor op de 

klep geen signaal om met de netbin-

ding te beginnen. Toen dit verholpen 

was, bleek de pers verder naar tevre-

denheid te werken. Walburg hoopt 

er dit seizoen tien tot twaalfduizend 

pakken mee te kunnen maken. ❏
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OPROEP: Bent u ook zo'n handige sleutelaar, of kent u iemand die met een slimme creatie een plekje verdient 

in Trekker & Werktuig? Bel of mail naar de redactie: (0314) 34 94 08 of trekker@reedbusiness.nl

De draaikrans, van een minikraan, 

heeft een oliedoorvoer naar de ge-

leiders op de draaitafel. De ophan-

ging van de tafel is erg robuust.

Niet alle rollen worden van dezelfde 

kant aangedreven: voor een groter 

raakvlak van de tandwielen met de ket-

ting. Let op de hydraulische spanner. 

Vorig jaar heeft de machine op het 

eind van het seizoen proefgedraaid. 

Het achtwielig tandemstel zat er toen 

nog niet onder. 
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