
R2060

2-rijige getrokken aardappelbunkerrooier
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Met de R2060 heeft Dewulf de beproefde techniek van zijn succesproduct – de zelfrijdende, 2-rijige 
R3060 – overgezet naar een getrokken versie. De R2060 is dan ook een performante verstekrooier die 
in al zijn facetten snelheid van werken en gebruiksgemak bevordert en de kwaliteit van de aardappelen 
garandeert. Door zijn modulaire opbouw is de R2060 verstekrooier bovendien perfect aanpasbaar aan 
uw specifieke werkomstandigheden. 

Dewulf R2060: Productiviteit heeft een nieuw gezicht
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Uw productiviteit, uw zekerheid:

7 ton bunker voor hoger rendement
Aanpasbaar aan alle omstandigheden dankzij modulair design
Rijdend lossen voor hogere productiviteit
Grote reinigingscapaciteit
Kwaliteit van de aardappelen gegarandeerd
Grote wielen garanderen rijvermogen in alle omstandigheden
Gebruiksvriendelijke bediening
Toegankelijk onderhoud
Onderhoudsvrije componenten (aftakassen, gesloten tandwielkasten)
Aanpasbaar voor het rooien van verschillende gewassen (aardappelen, uien, wortelen,...)
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Met zijn enkele graafmat en twee zeefmatten staat de R2060 garant voor 
een ongeëvenaarde zeefcapaciteit, waarbij valhoogtes beperkt blijven tot 
een absoluut minimum. Het rooien in verstek zorgt er bovendien voor dat de 
ruggen niet samengedrukt worden en dat de grond beter gezeefd kan worden. 
De eerste zeefmat is standaard uitgerust met twee trillers, met optie voor een 
derde. De trillers zijn regelbaar in snelheid en kunnen onafhankelijk worden 
in- en uitgeschakeld. Extra trillers in de eerste, tweede en derde zeefmatten 
zijn optioneel. Twee egelbanden behoren ook tot de standaarduitrusting en zijn 
regelbaar in snelheid en hellingshoek. Een reinigingsmodule is optioneel, indien 
intensieve reiniging gewenst is. 

Een loofrol - gepositioneerd na de tweede zeefmat - of een doorvalmat zorgt 
voor een optimale loofafscheiding binnen de rooimachine. De brede, open 
ringelevator kan dankzij een gelijkmatige vulling over de volledige breedte 
langzamer draaien en tegelijk zijn zeefcapaciteit behouden. Zo wordt de impact 
op de knol tot een minimum beperkt. 

Het sorteerplatform verschaft meer dan voldoende ruimte voor vier personen om 
het product uit te lezen aan een vaste leestafel, alvorens het de zeventonbunker 
bereikt. Een sensor aan het einde van de leestafel zorgt ervoor dat de valhoogte 
constant tot een minimum beperkt blijft en werkt zowel in op- als in neergaande 
richting.

Zeker van kwalitatieve aardappelen, dankzij de juiste rooitechniek



Rs2060
• Loofrol

• 2 Egelbanden

Ra2060
• Loofrol
• Verwisselbare reinigingsmodule 
• 2 Egelbanden

Rq2060
• Doorvalmat

• 2 Egelbanden

Rqa2060
• Doorvalmat

• Verwisselbare reinigingsmodule 

• 2 Egelbanden

Vier uitvoeringen
Elk veld of elke akker heeft zijn 
karakteristieke eigenschappen. 
Dankzij zijn modulaire opbouw kan 
Dewulf de R2060 aanpassen tot een 
rooimachine die het best bij u en uw 
werkomstandigheden past. Met een 
ruim scala aan opties biedt Dewulf 
oplossingen aan op maat. 
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Rooien en lossen zonder stilstaan: da’s tijd gewonnen

De zwanehals reikt tot in de kipper

Zeventonbunker

Stilstaan tijdens het lossen neemt 
kostbare tijd in beslag. Tijd waarover 
u in veel gevallen niet beschikt, mede 
doordat de weersomstandigheden vaak 
zo oncontroleerbaar zijn. Daarom biedt 
Dewulf standaard de rijdend lossen bunker 
aan, waardoor uw constante productiviteit 
wordt gewaarborgd. Met rijdend lossen kan 
de productiviteit zelfs tot 25% worden 
opgeschroefd.

De ruim bemeten zeventonbunker is voor 
optimale stabiliteit vast bevestigd op het 
chassis. Een bewegend deel met op het einde 
een zwanenhals reikt tot in de kipper en 
houdt de valhoogte zo klein mogelijk. Vanuit 
de trekker heeft u een duidelijk zicht op 
het lossen. U hoeft verder niet om te kijken 
naar de vulling van de bunker, aangezien dat 
volledig automatisch plaatsvindt en tot de 
standaarduitrusting behoort. Op deze manier 

kunt u zich maximaal concentreren op het 
rooien van aardappelen.
Er is bijzonder veel aandacht geschonken aan
het ontwerp van de bunker, waardoor de 
machine uiterst veelzijdig is. In combinatie 
met een gebruiksvriendelijke aansturing 
vanuit de trekker resulteert dit in een 
ongeëvenaarde slagvaardigheid.
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Egelbanden

De R2060 is standaard uitgerust met 2 
egelbanden, voor een optimale reiniging. 
Dankzij het grote oppervlak van de 
egelbanden en de mogelijkheid om de 
snelheid en hellingshoek te veranderen, kan 
er optimaal op wisselende omstandigheden 
worden ingespeeld.

Verder is de machine ook heel flexibel 
door zijn instelbare trillers en regelbare 
aandrijving van de zeefmatten.

De unieke constructie van de egelbanden 
in combinatie met axiaalrollen garandeert 
ongeëvenaarde reinigingscapaciteit. Grond 
en kluiten worden direct verwijderd uit 
de productstroom en gedeponeerd op het 
perceel.

Axiaalrollen 

In natte omstandigheden blijven gerooide 
aardappelen regelmatig in grote kluiten samen 
kleven. De R2060 transporteert de aardappelstroom 
in eerste instantie over de brede onderste egelband, 
waar vervolgens deze grote kluiten openbreken 
alvorens zij de axiaalrollen bereiken.

De aardappelstroom wordt perfect verdeeld over 
de volledige breedte van de axiaaltafel. Dankzij 
deze optimale verdeling kunnen de aardappelen 
maximaal profiteren van de reinigingscapaciteit 
van de axiaalrollen. De variërende lengte van de 
axiaalrollen zorgt ervoor dat de ringelevator over de
volledige breedte wordt gevuld en waarborgt 
hiermee een uiterst aardappelvriendelijk transport.

De axiaalrollen zijn regelbaar in snelheid en de 
parallellogramconstructie maakt verandering 
van de helling mogelijk, waarbij de helling van 
de egelband te allen tijde ongewijzigd blijft. De  
parallellogramconstructie tussen de derde mat, 
egelband en axiaalrollen, zorgt ervoor dat alle 
valhoogtes steeds constant blijven, ongeacht de 
stand van de axiaalrollen.

Easy-clean 

Easy-clean is de perfecte module voor mensen die werkzaam zijn op akkers met 
gematigde bodemgesteldheid of die te kampen hebben met kluiterige en stenige 
omstandigheden. Dankzij de unieke combinatie met een dubbele egelband is deze 
module met dwarse rollenparen uiterst efficiënt in een breed toepassingsgebied, 
van extreem droog tot zeer nat. De eenvoudige constructie zorgt voor een snelle 
omschakeling. 

Altijd en overal de omstandigheden de baas 

Verschillende diameters en uitvoeringen axiaalrollen leverbaar
Antiblokkeersysteem voor solide bescherming tegen vreemde objecten
Omkeer van axiaalrollen
Eenvoudige toegang dankzij hydraulisch uitschuifbare unit
Tijdsbesparende omwisseling tussen axiaalrollen en transportband

Axiaalrollen Easy-Clean



APC (Automatic Pressure Control) 
Standaard

Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de draagkracht 
van de aardappelruggen veranderen. Met APC kan de chauffeur 
de gewenste druk op de diabolo’s vooraf instellen, om zo 
perfect overeen te stemmen met de huidige omstandigheden.

DAS (Dewulf Automatic Steering)
Standaard

De automatische sturing op de R2060 biedt extra comfort 
tijdens het rooien.  

ADC (Automatic Depth Control)
Optioneel

Indien u te maken heeft met een heuvelachtig werkgebied, 
kan de R2060 worden uitgevoerd met ADC. Het rooikanaal volgt 
hierbij optimaal de helling van het perceel. Door middel van 
sensoren die continu het niveau van de aardappelrug aftasten 
worden vervolgens 2 cilinders aangestuurd, die op hun beurt 
een optimale positie van het rooikanaal ten opzichte van het 
veld garanderen.

Innovatie die werkt
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Dewulf heeft er alles aan gedaan om de R2060 zo gemakkelijk mogelijk te laten bedienen. Want gemakkelijk werken is ook sneller werken. De 
controle-unit met state-of-the-art bediening en look & feel heeft alle functies overzichtelijk gerangschikt en laat gemakkelijk toe om instellingen 
te wijzigen. De optionele kleurenmonitors en camera’s geven u bovendien uitstekende beelden van de totale productstroom. 

Gemakkelijk werken, sneller werken

De joystick ligt prettig in de hand. De controle-unit biedt een haarscherp overzicht
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Sterk chassis, sterke argumenten

1. Trelleborg 850/45 B30.5 (1650x850 mm) - standaard
2. Mitas 380/85 R34 (1522x695 mm) - optie
3. Michelin 1000/50 R25 (1646x1092 mm) - optie

 1 2 3

Ongeëvenaarde bodemvrijheid
Robuuste achteras met uitslag van 20 graden
De hoogste mate van toegankelijheid in de markt
Wielaandrijving optioneel
Standaard 850/45 B30.5 wielen
Standaard 1000 rpm/min (optioneel 540 rpm/min)
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Elke minuut telt tijdens het oogstseizoen. Dewulf-rooiers zijn daarom solide 
gebouwd, met het oog op kwaliteit en duurzaamheid. Dewulf brengt het beste 
van alle werelden samen; de rooimachines zijn vervaardigd uit hoogwaardige 
en slijtvaste standaardonderdelen, overal verkrijgbaar en eenvoudig te 
vervangen. Periodiek onderhoud is nog verder teruggedrongen, waardoor 
productieve oogsttijd wordt gewonnen en stress wordt verminderd tijdens de 
meest veeleisende periode van het jaar. 

Wanneer het aankomt op service heeft u snelle en doeltreffende oplossingen 
nodig. Dit betekent kunnen vertrouwen op een professionele organisatie van 
mensen die het beste met u voorhebben en die bereid zijn die extra stap te 
zetten. Samen met een zorgvuldig samengesteld netwerk van dealers, biedt 
Dewulf expertise en efficiënte service om uw continuïteit te garanderen.

Zoals veel succesvolle ondernemingen zijn ontstaan, waren 
de grondbeginselen van Dewulf bescheiden. Op zijn vaders 
boerderij groeide Robert Dewulf op met een uitgelezen passie 
voor mechanica. Om aan de wensen van de telers in de omgeving 
tegemoet te komen, begon hij in 1946 met de constructie van 
aardappelrooiers. Zijn gedrevenheid om continu een goed 
product opnieuw te verbeteren, was het draagvlak voor een 
progressieve evolutie van rooimachines met meerwaarde. Met 
de ondersteuning van een groep gemotiveerde medewerkers 
profileerde Dewulf zich tot een dynamisch familiebedrijf, met de 
ontwikkeling van hoogwaardige en innovatieve rooimachines als 
primaire doelstelling. 

Dewulf vertegenwoordigt meer dan 65 jaar rooitechnologie in het 
topsegment. De machines hebben inmiddels hun weg gevonden 
naar meer dan 50 verschillende landen wereldwijd. Ook nu focust 
Dewulf zich op verdergaande globalisering, door voortdurend 
te anticiperen op bestaande en nieuwe marktontwikkelingen. 
Het individu staat voorop en het vertrouwen dat wij van u 
krijgen vormt de voornaamste basis van het Dewulf-succes. Dit 
vertrouwen instandhouden beschouwen wij daarom als onze 
belangrijkste taak, een taak waaraan elke dag opnieuw hard 
wordt gewerkt.

Lage bedrijfskosten, hoogwaardige service

Bij Dewulf heeft iedere klant een naam
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Ro
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Aantal rijen 2 

Rooischaar 1 gedeelte 

Breedte rooikanaal (mm) 1500 – 1700 

Opname sectie 2 diabolorollen, 2 loofintrekrollen en 4 verstelbare schijven 

APC (Automatic Pressure Control) ●

ADC (Automatic Depth Control)

DAS (Dewulf Automatic Steering) ●

Ro
oi

m
at

te
n Aantal rooimatten 3 

Lengte graafmat (mm) 2065 

Lengte 1ste zeefmat (mm) 3820 

Lengte 2de zeefmat (mm) 2160 3030 2160 3030 

Re
in

ig
in

g

Onderste egelband ●

Bovenste egelband ●

Reinigingsmodule – ● – ●

Trillers 2 (+2 extra triller optioneel) 

Lo
of

af
-

sc
he

id
in

g

Loofrol ● ● – – 

Doorvalmat – – ● ●

So
rte

er
-

pl
at

fo
rm

Breedte leestafel (mm) 1000 

Sorteerplatform Platform tot 6 personen 

Sorteerrollen

Bu
nk

er

Loshoogte (mm) max./min. 4200 / 1500 

Rijdend lossen ●

Automatische bunkervulling ●

Capaciteit 11 m3 

Ba
nd

en

Trelleborg 850/45 B30.5 (1650x850mm) ●

Mitas 380/85 R34 (1522x695mm) Dubbele montering: - enkel links:  

Michelin 1000/50 R25 (1646x1092 mm) Links en/of rechts:  

Af
m

et
in

ge
n Gewicht 10.860 11.950 11.568 12.632 

Lengte (mm) 11.030 12.020 12.000 13.300 

Breedte (mm) 3300 met Trellenborg, 3500 met Mitas en Michelin 

Hoogte (mm) 3995 

Trekker min. Pk 135 150 140 155 

Cardanas (rpm) 1000 rpm/min (optioneel 540 rpm/min)

Versnelling 2 snelheden voor de graafmat

n.v. Dewulf s.a. Belgium
Moorseelsesteenweg 20 - B-8800 Roeselare
Tel. +32 51 20 58 71 - Fax +32 51 21 11 82
E-mail: info@dewulf.be - www.dewulfgroup.com
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Technische gegevens Rs2060 Ra2060 Rq2060 Rqa2060

Uw Dewulf Verdeler/Dealer:

● Standaard   Optioneel  - Niet mogelijk


