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VOLLEDIG AUTOMATISCH 

Geen medewerker meer nodig achterop deze ma-
chine! Met deze rooier kunt u alleen en supersnel 
rooien zonder het zware werk. Vooraan de rooi-
bek worden de preibladeren opgelicht door de co-

nische torpedo’s die voorzien zijn van spiraalvor-
mige borstels. Wanneer de prei tussen de brede, 
zacht riemen komt, wordt het overtollig blad-
groen afgesneden en zijdelings afgevoerd. De 
twee schudders en een paar pelborstels verwijde-

ren de overtollige grond van de stengel en de 
wortel. De aflegschijf met twee rubber schijven 
draait de prei 90° en legt ze op de klimmende 
PVC transportband. Hier worden de wortels en 
het bladgroen op lijn gebracht om de prei daarna 

zacht op de draaiende container af te leggen. De-
ze container start leeg met het grondvlak net on-
der de PVC band en zakt daarna automatisch bij 
het vullen. De minimale valhoogte en de 
“eindeloze aflegbeweging” zorgen ervoor dat de 

prei netjes in de container ligt. 

RONDE CONTAINER 

De gepatenteerde ronde container heeft veel 
voordelen: 

• Het ringvormige grondoppervlak biedt 
meer plaats aan de buitenkant voor 
het bladgroen van de prei dat altijd 

volumineuzer is dan de steel. Hierdoor 
blijft de prei mooi horizontaal liggen, 
zelfs als de container vol is. Tevens is 
de prei ook makkelijker uit de contai-
ner te halen bij het schonen.  

• De geperforeerde centrale kolom 

steunt de wortels van de prei en laat 
ze toe goed te verluchten.  

• Aan de buitenkant van de container 
zorgen de ringen voor een net dat de 
volledige container omsluit. Hierdoor 
zit de prei stevig vast in de container 

tijdens het laden, lossen en transpor-
teren.  

• Grote capaciteit: in deze containers 
gaat tot 850 kg netto gepelde prei. Dit 
is 2 tot 3 maal de capaciteit van ver-
gelijkbare automatische preirooiers. 

Hierdoor verliest u veel minder tijd 
met laden en lossen van containers. U 
hoeft ook veel minder heen en weer te 
rijden over het  veld, wat de bodem-
structuur bij natte weersomstandighe-

den zeker ten goede komt. 

HOOG RENDEMENT 

Enkel de bodemconditie bepaalt nu nog de snelheid van 
het rooien. Geen vermoeide medewerker meer achter-
op de machine die het rooiritme bepaalt. De containers 
met grote capaciteit zorgen voor minimaal tijdsverlet 

door laden en lossen. 

KWALITEITSVOL ROOIEN 

De dubbele snijmessen voor het bladgroen snijden een 
maximum aan bladgroen af met een zuivere snede. 
Vooraleer de prei in de containers afgelegd komt, wor-
den de wortels en het bladgroen op één lijn gebracht. 

Zo zit de wortel precies tegen de centrale steunkolom 
en wordt de prei zonder bladbreuk in de container ge-
legd.  
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