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Voor bekeken akkerbouwers!
Over Rumptstad

Rumptstad is sinds de oprichting in 1936 gevestigd in de plaats Stad aan ‘t Haringvliet op het
eiland Goere Overﬂakkee.
De naam Rumptstad is al ruim 80 jaar een begrip in de Nederlandse landbouwwereld. Begonnen
als plaatselijke smederij ontwikkelde Rumptstad zich tot een van de toonaangevende Nederlandse fabrikanten van landbouwmachines.
Enkele hoogtepunten uit de laatste 30 jaar zijn de één schaar kantelploegen uit de vijftiger jaren,
waarvan er duizenden geleverd zijn. De uienrooier die met rooi-schijven uitgerust was en tot ver
buiten de landsgrenzen bekend werd, de éénbalkcultivator die op een zeer moment door meerdere fabrikanten gekopieerd werd en de Rumptstad combiject grondonstsmettingsmachine die
letterlijk over de hele wereld is geëxporteerd.
In de afgelopen 45 jaar heeft Rumptstad zich vooral gespecialiseerd in grondbewerking. De
Rumptstad wentelploegen en de Rumptstad hakenfrezen zijn hiervan de bekenste machines.
Vanaf 2002 is de nadruk nog sterker op wentelploegen komen te liggen. Het fameuze rister
type 480 wordt door vriend en vijand genoemd als het beste rister voor Nederlandse omstandigheden. Alle nieuwe Rumptstad ploegen worden standaard met dit ristertype uitgerust.

De Optimus 480 serie

De serie bestaat uit 3, 4, 5 en 6 schaar ploegen met een variabele
snijbreedte. De Optimus 480 serie vervangt de RPV serie.
De Optimus 480 serie is leverbaar in 3 versies.
Door de verschillende keuze mogelijkheden is er altijd een Optimus
die bij uw wensen past!
Versie 1

Standaard
frame,
schaarafstand
100cm.

567
5458

Versie 2

Korte kop
schaarafstand
100cm. 1e
schaar geen
schijf mogelijk.

377
5275

Versie 3

Korte kop, kort
frame 90cm.
1e schaar geen
schijf mogelijk.
377
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Werkhoek verstelling

Constructie van een Optimus ploeg

De constructie van een Optimus is geheel gewijzigd ten opzichte van de RPV-serie. De ploeg is
nu modulair opgebouwd door middel van boutverbindingen aan een koker van 140x140x10
mm. De modulaire bouw van het frame maakt het eenvoudig om een Optimus aan te passen.
De wentelkop die gebruikt wordt op de Optimus serie heeft een asdiameter van 120mm, dit
maakt hem zeer robuust.

Positiemeter voorbereiding

Om het installeren van een ploegbesturing te
vereenvoudigen is er een voorbereiding leverbaar die de meet apparatuur veilig installeert.

Schijfverstelling

Eenvoudig te verstellen schijven in breedte
en hoogte wat het afstellen van de ploeg
vereenvoudigt.

Standaard wordt iedere Optimus geleverd met een
voorschaar verstelling door middel van een pen-gat
constructie. Voorscharen zijn nu sneller en eenvoudiger af te stellen in de hoogte, breedte en snijhoek.

Framedeling

Alle 4-scharige ploegen zijn voorzien van een framedeling tussen het 3e en het 4e ploeglichaam. En de 5-scharige ploegen
tussen het 4e en het 5e lichaam. Deze indeling is uitgevoerd
met robuuste koppelplaten en stevige bouten zodat de juiste
positie van de lichamen te allen tijde gewaarborgd is.

Gereedschapsbak

Een in de framekoker geïntegreerde gereedschapsbak is
ideaal om klein gereedschap
te bergen.

Verlichtingsbord

Een optioneel verlichtingsbord verhoogt de veiligheid tijdens transport.
Het verlichtingsbord is eenvoudig
weg te klappen langs het frame.
Door middel van een scharnier.

Hef pennen

Eenvoudig te versteken hefpennen wat het correct afstellen
van de optimale geometrie ten
opzichte van de aanspanning
vereenvoudigt.
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Steunpoot

Stevige steunpoot om de ploeg veilig te kunnen stallen.
Nieuw is dat de ploeg zowel links- als rechtsom gewenteld weg te zetten is.
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Beschermkap werkhoekverstelling

Om de pen-gat verstelling van de voorscharen te
beveiligen tegen grond en vuil zijn deze uitgevoerd
met stevige beschermkappen.

Schijfnaven

Opnieuw ontworpen schijfnaven die
niet meer gesmeerd hoeven te worden,
afstelling van de lagers is nu vanaf de
buitenkant van het naafhuis te veranderen wat onderhoud vereenvoudigt.
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Technische speciﬁcaties
Versie 1: Standaard frame, schaarafstand 100 cm.

Variabele snijbreedte

Alle modellen zijn uitgerust met een traploze snijbreedte verstelling tussen 35 en 53 cm per schaar.
Tijdens het verstellen van de snijbreedte wordt de snijbreedte van de eerste schaar automatisch
bijgeregeld, de treklijn instelling blijft dus correct ingesteld.
Bij het verstellen van de snijbreedte blijven de schijven en de voorscharen in de juiste positie ten
opzichte van de schaarpunten.

Treklijn cilinder

De Optimus ploegen wentelen
standaard overbuik. Als de
chauﬀeur het commando “wentelen” geeft gebeurt er het volgende:
Versie 2: Korte kop, standaard frame schaarafstand 100 cm. 1e schaar geen schijf mogelijk.

Versie 3: Korte kop, kort frame schaarafstand 90 cm. 1e schaar geen schijf mogelijk.

De treklijn cilinder wordt langer.
Hierdoor komt de ploeg recht
achter de trekker. Daarna wordt
de ploeg gewenteld. Vervolgens
komt de treklijn cilinder terug in
de oorspronkelijke stand. Bij een
ploeg met variabele snijbreedte
veranderd de snijbreedte van
de ploeg niet. Met als positief
gevolg dat de beide zijden even breedt ploegt. Standaard zit er op de cilinder van de treklijn een
kogelkraan. Deze kogelkraan kan de olietoevoer naar de treklijn cilinder blokkeren. Als men dan
het commando wentelen geeft dan gaat de ploeg direct aan zijn wenteling beginnen. Omdat de
ploeg overbuik wenteld is het dan mogelijk om de ploeg dus vanuit de cabine overbuik te trekken. Hiervan wordt veel gebruik gemaakt bij het af en aan ploegen van een perceel.

Optimus in werking

Wilt u de Optimus in werking zien? Scan dan de onderstaande QR-code met uw smartphone!

*gewichten zijn zonder steunwiel en uitgevoerd met schijven waar mogelijk. Steunwiel weegt 100 kg extra.
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Unieke punten van de Optimus ploeg
Een Optimus ploeg heeft meerde unieke punten. Deze punten onderscheiden de ploeg van de
concurrende merken.
-

Standaard voorbereiding positiemeter t.b.v. een ploegbesturing
Ploeg wenteld overbuik
Perfect kleirister van triplex staal
Standaard uniforme verstelling voorscharen d.m.v. pen-gat systeem
Breedte eerste schaar verstelling d.m.v. een schuifstuk
Ideale geometrie
Overbuik/rug stelling aan beide ploegzeiden

Het zwaarte punt van de ploeg is naar voren verhuisd, dit komt doordat het frame van de ploeg
minder zwaar is dan voorheen, dit levert een gewichtsbesparing op maar ook verplaatsing van
het zwaartepunt. Dit zorgt ervoor dat er minder hefkracht benodigd is om de ploeg te kunnen
heﬀen

Uitvoeringen en opties

De Optimus serie is uitrustbaar met verschillende uitvoeringen en opties om op iedere grondsoort
en in iedere voorvrucht het echte “Rumptstad” ploeg werk af te kunnen leveren.

Groenstrijkers

Voor het veelvuldig onderploegen van groenbesmesters is een groenstrijker een hulpmiddel om
de groenbemesters eenvoudiger onder te ploegen. De groenstrijkers begeleiden de groenbesmesting zodanig dat deze goed in de voor terecht komen. Tevens zorgen groenstrijkers ervoor
dat eventuele opstropingen van groenbemesters
verminderd.

Stro inleggers

Stro inleggers kunnen voorscharen vervangen. Door
de stand van de stro inleggers worden losse gewasresten netjes in de voor geplaats.

Verhoogde ploegboom

Optioneel zijn verhoogde ploegbomen leverbaar. De verhoogde ploegbomen zijn 7 cm hoger dan
standaard ploegbomen, dit zorgt ervoor dat de ploeg in totaal 14 cm hoger wordt dan een standaard ploeg. De oorsprong van het ontwikkelen van hogere ploegbomen ligt bij het steeds groter
worden van de tractoren en de hierbij horende banden. De steeds grotere tractoren en banden
zorgen ervoor dat de trekstangen niet meer ligt aﬂopen naar de tractor maar juist oplopen. Dit is
nadelig voor de trekkracht overbrenging van de tractor. De verhoogde ploegbomen zorgen ervoor
dat de trekstangen weer ligt aﬂopen naar de tractor voor een optimale trekkracht overbrenging.

Voordelen van de Optimus-Serie t.o.v. RPV-Serie

Het ontwikkelen van de Optmus-Serie heeft ervoor gezorgd dat er verbeteringen zijn t.o.v. de
RPV-Serie. Deze voordelen zijn onder andere:
10

Lager gewicht van de ploeg
Zwaartepunt van de ploeg meer richting de ploegkop
Eenvoudige verstelling van hefpennen t.b.v. aanspanning tractor
Levensduur gesmeerde schijfnaven
Standaard wegklapbaar verlichtingsbord
Standaard voorschaar verstelling d.m.v. pen-gat verbinding en beschermkap.
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80 cm

87 cm

Standaard ploegboom

Verhoogde ploegboom
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Kantafhaalschijf

Een perfecte manier om de werkbreedte van de ploeg te
vergroten tijdens de laatste werkgang naast een sloot of een
afrastering. Zorgt er tevens voor dat er geen diepe eindvoor blijft liggen. De kantafhaalschijf wordt eenvoudig op
de ploeg gemonteerd met twee platen die met vier bouten
bevestigd worden.

Tipkouters

De tipkouter zit gemonteerd net achter de ploegpunt. De tipkouter snijdt
de ploegbalk los. In deze uitvoering wordt er geen gebruikt gemaakt van
een schijfkouter.

Ondergrondwoelers

Ondergrondwoelers zorgen ervoor, indien er sprake
is van een slecht doordingbare laag in de bodem,
deze wordt doorbroken zodat regenwater sneller
door de bodem wordt opgenomen.

Schijven

Alle Optimus ploegen worden standaard voorzien van gladdeschijven met een diameter van 500
mm. Schijven met een diameter van 560 mm zijn als extra leverbaar, evenals kartelschijven. De
schijven zijn links en rechts onafhankelijk van elkaar te verstellen. Indien gewenst kunnen in plaats
van schijven ook tipkouters geleverd worden, dan komt er alleen een schijf op het laatste lichaam.

12
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Dieptestelwielen

De door Rumptstad gebruikte dieptestelwielen
zijn voorzien van banden in de maat 10.075/15.3. Dit betekend een diamter van 80
cm en een breedte van 27 cm. Hierdoor zijn
deze wielen uitstekend in staat de ploegdiepte
constant te houden, zonder veel in te sporen
en dus zonder veel extra trekkracht te vragen.
Nieuw aan het dieptestelwiel is dat deze bij het
wentelen hydrualisch bekrachtigd wordt wat
ervoor zorgt dat hij altijd feilloos draait bij het
wentelen.

Combiwiel

Het Combiwiel kan alleen gemonteerd
worden indien er gekozen wordt voor een
overrug wentelende ploeg. Het gebruik
van een transportwiel zorgt voor een
betere wegligging en lagere slijtage van
banden.

Breedvoorrister

Wanneer er geploegd wordt met een tractor op brede banden zal in de meeste gevallen de ploegsnede van de vorige
gang aangedrukt worden. Om dit te voorkomen is het mogelijk om een Optimus uit te voeren met het bredevoorrister. Het bredevoorrister levert het zelfde ploegwerk als het
480-rister omdat de kenmerkende vorm van het 480-rister
behouden blijft. Met het bredevoorrister is het geen probleem om perfect ploeg werk te leveren met een band van
65 cm breedt.
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Primaire afstelmogelijkheden

Openvoorwoeler

De ideale oplossing om de bodem van de voor waar het
tractorwiel gelopen heeft open te trekken.

Voorscharen

De driedelige
voorscharen zijn in
hoogte, breedte en
snijhoek. De punt
van de voorschaar
zit op het hart van de schijf. In plaats van voorscharen
kunnen ook stro-inleggers gemonteerd worden. De
voorschaarverstelling zit veilig achter een beschermkap
die openklapbaar is. De beschermkap voorkomt dat de
voorschaarverstelling vervuild.

PTA slijtdelen

Standaard worden er op de ploegen omkeerbare punten (18mm dik) en de standaard schaar gemonteerd. Deze kunnen uitgevoerd worden met een laag PTA. Dit is een slijtvast metaal dat op de
punten en scharen gelast wordt. Na dit lassen worden deze nog gehard. De reacties op de ploegen
die hiermee uitgevoerd zijn enorm positief. De onderdelen uitgevoerd met PTA gaan ongeveer 5x
langer mee.

Overbuik / overrug stelling
De overbuik / overrug instelling kan links en rechtswerkend apart worden ingesteld met de spindel 1 in
ﬁguur 1. De hoek tussen het ongeploegde land en de
1
ploegbalken moet 90 graden zijn.
Treklijn instelling en werkbreedte van het eerste
lichaam
Indien een aanpassing op de basis afstelling nodig is
dan wordt eerst de treklijn gecorrigeerd en vervolgens de snijbreedte van het eerste lichaam.
Figuur 1: Afstellingen aan ploeg

2

Treklijn instelling
(Positie van de onderste hefarmen, de trekker moet zonder wringing in de voor lopen).
Indien de onderste hefarmen niet ongeveer
in de middenstand staan en daardoor
wringing kunnen veroorzaken dan moet dit
gecorrigeerd worden door het verdraaien
van de spindel of door het verdraaien van
aanslag van de cilinder 3 in ﬁguur 2, de
aanslag is te verdraaien na het wegnemen
van de bouten die de aanslag borgen. Na
3
4
het verdraaien dient de afstelling weer geFiguur 2: Afstellingen aan ploeg
borgd te worden.
Spindel / cilinder korter: Hefarmen zwaaien naar het geploegde.
Spindel / cilinder langer: Hefarmen zwaaien naar het on geploegde.
Trekt de trekker bijv. naar het geploegde dan de spindel / cilinder iets korter.
Afstelling van de werkbreedte van het eerste lichaam.
Uiteraard moet het eerste lichaam net zo breed werken als de andere lichamen. Met de
spindel 2 in ﬁguur 1 kan men het ploegframe verstellen t.o.v. de kop. De spindel moet na het
verdraaien terug in zijn borging vallen om verdraaiing van de afstelling te voorkomen.
Frame naar het geploegde = smaller
Frame van het geploegde weg = langer
Snijbreedte instelling (Variabel)
Nadat de instellingen goed zijn uitgevoerd kan tijdens het werk de snijbreedte hydraulisch
veranderd worden d.m.v. de cilinder 4 in ﬁguur 2.
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Front Furrow Fighter
De Front Furrow Fighter bestaat uit een wentelmechanisme voorzien van een arm waaraan diverse
rollen gekoppeld kunnen worden. Dit geheel wordt voorop de tractor in de fronthef aangekoppeld.
Met het wentelmechanisme kan de rol zowel links als rechts naast de tractor werken, waarbij de
ploegsneden van de voorgaande werkgang worden bewerkt. Aan het frame van het wentelmechanisme is een voorziening aangebracht waar gewichten aan kunnen worden bevestigd. Met de
aansluiting cat 2
Op de foto hieronder is duidelijk het eﬀect te zien tussen het bewerkte en onbewerkte ploegwerk.

Druksysteem

Het is bijzonder belangrijk dat er enige druk op de rol kan worden uitgeoefend. Hiervoor wordt
de hydraulische cilinder gebruikt die ook het wentelen verzorgd. Aan dit systeem is een accumulator toegevoegd om er voor te zorgen dat op de rol onafhankelijk van de bewegingen van
de tractor een constante, nauwkerug instelbare druk kan worden uitgeoefend.

Voordelen t.o.v. bestaande systemen

Het grote voordel van dit werktuig ten opzichte van systemen die aan de ploeg worden aangebouwd is dat de gang en de werking van ploeg niet wordt verstoord, terwijl er toch relatief veel
duk op de rol kan worden uitgeoefend.
Het te breiken eﬀect is daardoor veel groter dan bij werktuigen waarbij geen druk kan worden
uitgeoefend of waarbij door druk uit te oefenen de gang van de ploeg wordt verstoord en het
risico bestaat dat de ploeg uit zijn werk loopt.

FFF met dubbele rollen.
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FFF met messen rollen
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Ecoploeg

Ploegen voor ondiep ploegwerk
De Rumptstad Ecoploeg is speciaal ontworpen voor ondiep ploegen.
Voordelen van dit type ploeg zijn:
- Grote werkbreedte
- Hoge capaciteit

-

Geringe vermogensbehoefte
- Aangesloten en vlak ploegwerk
- Laag brandstof verbruik

Voordelen van de Ecoploeg ten opzichte van conventionele ploegen:
- optimalisatie van het bodemleven en van natuurlijke processen zoals vertering en mineralisatie
- beperking uitspoeling mineralen
- geen ondergrondverdichting door bovenover rijden

7/8 schaar, uitgerust met een schuifstuk
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Rister 580

De Rumptstad E-serie wentelploegen wordt standaard met het rister 580 uitgerust. Het nieuwe
580-rister is een universeel rister met eigenschappen die u ook van het Rumptstad 480-rister kent.
Kenmerken zijn: vlakke sneden, goede bedekking door een volledige kering, naadloze aansluiting
van de ploegsneden, goede slijtvastheid, geringe vermogensbehoefte, geschikt voor alle grondsoorten, werkdiepte van 12-20 cm.

Voordelen t.o.v. conventionele ploegen:

- Optimalisatie van het bodemleven en van natuurlijke processen zoals vertering en mineralisatie
- Beperking uitspoeling mineralen
- Geen ondergrondverdichting (ploegzool), door bovenover rijden
- Hoge capaciteit: optimale benutting werkbare dagen, verlaging brandstofverbruik

Standaard uitvoering / kenmerken:

Voordelen ondiep ploegen t.o.v. andere machines die ondiep werken. Bv
Cultivator of Schijveneg:

- Rister 580
- Dieptestelwiel met spindelverstelling
- Gepatenteerde voorschaar-tipkouterconstructie
- Omkeerbare schaarpunten
- Breekboutbeveiliging
- Spindelverstelling voor treklijninstelling
- Spindelverstelling voor dwarsverstelling
- Geschikt voor tractoren tot 96 kW/ 130 PK
- Bovenover rijden
- Compacte bouw en korte aanspanning
- Laatste element afneembaar

- Kerende werking
- Goede bedekking van de stoppel en onkruid
- Minder kans op verslemping

Opties

9/10 schaar, uitgerust met een zwenkarm
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- Hydraulische markeur
- Kantafhaalschijf
- Ondergrond woelers
- Steunwiel
- Vorenpakkerarm
- Stro inleggers
- Verlichtingsbalk
21
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Cultivator, Woeler en CultiWoeler
De oude vertrouwde Rumptstad cultivator en woelers zijn bij menig agrariër bekend. En worden
op veel agrarische bedrijven nog dagelijks gebruikt. De hernieuwde versie van deze productlijn
zorgt voor een bredere toepasbaarheid van deze grondbewerking machines. Er kunnen namelijk
verschillende werkgangen gecombineerd worden.
De machines zijn opgebouwd uit hoogwaardige staalsoorten. Het 140x140 kokerproﬁel vormt de
basis van het frame. Het innovatieve frame leent zich voor diverse varianten van opbouw en toepassing van de machine.
Er wordt gebruik gemaakt van de huidige cultivator tanden, welke hun vorm en werking bewezen
hebben. De woeltanden zijn uitgevoerd met de standaard slijtvaste Rumptstad beitel. Aan deze
beitel kunnen verschillende opbreekplaten worden bevestigd. Het is mogelijk om de woeltand te
voorzien van een gebogen tand, deze veroorzaakt meer grof ligging van de grond.

Wilt u de ecoploeg in actie zien? Scan dan de onderstaande QR-code!

Om op de juiste diepte te werken met de cultivator, heeft de machine de mogelijkheid om een
dieptewiel of rol te bevestigen. De volgende opties zijn mogelijk:
• Luchtbandwiel 200/60-14.5
• V-rol bestaand uit 10 buizen, en met een diameter van 850 mm. Uitgevoerd met stilstaande
schraper in de rol.
• Twee crackerrollen welke elkaar schoon houden welke achterover en voorover in te stellen zijn.
• Otitop ringen met schraper.

Cultivator
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Woeler
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Technische gegevens

CultiWoeler

Type:

W3t

C13t

W5t

CW7t

CW9t

Woeler

Cultivator

Woeler

Cultiwoeler

Cultiwoeler

Aantal tanden

3

13

5

7

9

Werksnelheid

0 - 15 km/h

0 - 15 km/h

0 - 15 km/h

0 - 15 km/h

0 - 15 km/h

Werkbreedte

1,50 mtr

3,00 mtr

3,00 mtr

3,00 mtr

3,00 mtr

Rijbreedte

2,25 mtr

3,00 mtr

3,75 mtr

3,5 mtr

3,375 mtr

Transportbreedte

2,00 mtr

2,93 mtr

3,35 mtr

3,35 mtr

3,35 mtr

Werkdiepte (cm)

0-75

0-45

0-75

0-75

0-75

Lengte (cm)

180

180

230

300

300

Breedte (cm)

210

293

335

335

335

Hoogte (cm)

170

134

172

172

172

Gewicht (kg)

700

850

1500

2300

2450

Maximum Trekkervermogen (PK)

200

200

400

400

400

Rol

optie

optie

optie

optie

optie

3punts hef

nee

nee

optie

optie

optie

TECHNISCHE GEGEVENS

Machine
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Terracompactor

De Terracompactor is de oplossing voor het probleem dat de bouwvoor door de achterwielen
plaatselijk wordt verdicht. De Terracompactor drukt de grond tussen de trekkerwielen aan,
waardoor een uniform aangedrukt zaaibed ontstaat. Er ontstaan minder sporen, er is sprake
van capaciteitsvergroting, de kans op natte kluiten wordt verkleind en er is geen kunstmestverplaatsing naar de wielsporen meer. Het gewicht wordt dus van de tractor gehaald zonder dat de
werkdiepte van de machine beïnvloed wordt.

Terracompactor C en C plus

De Terracompactor C is een aandrukrol met een hydraulisch
overdrachtssysteem voor het maken van een egaal aangedrukt
zaaibed. Door de toepassing van een universeel koppelsysteem is
de Terracompactor geschikt voor zowel front- als achteraanbouw
en kan hij gecombineerd worden met getrokken en aangedreven
werktuigen. De topstang van de tractor wordt niet gebruikt. Deze
wordt vervangen door een topstang die aan de Terracompactor
zit. Aan deze topstang zitten 2 cilinders. Als er druk op deze cilinders gezet wordt, dan wordt de achteras van de tractor ontlast.
Met welke druk dit gebeurt kunt u instellen door meer of minder
olie in de cilinders te pompen. Op deze wijze kunt u het gewicht
van de achteras afhalen en deze tussen de wielen van de trekker
terug op de grond overbrengen.

Terracompactor F en F plus

Deze wordt in de front van de tractor gemonteerd. Door
druk op de fronthef te zetten wordt de vooras ontlast. Op
deze manier wordt de grond tussen de voorwielen van de
tractor aangedrukt. De F plus versie is van werking indentiek. Echter bij deze machine kan er een machine aan bevestigd worden. Deze machine zit aan de Terracompactor
gekoppeld. Deze kan vrij bewegen in de aankoppelings-haken die aan de Terracompactor zitten. Met de draadeinden
aan de rol kan het gewicht van de machine afgehaald worden. Als optie kunnen hier cilinders gemonteerd worden.
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