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AUTOMATISATIE 
De verregaande automatisatie die bij deze ma-
chine werd toegepast bespaart enorm veel ar-
beid. De rijenzoeker vooraan de rooibek stuurt 
de tractor automatisch bij, de dieptecontrole 
zorgt dat het mes de wortel zo zuinig mogelijk 
afsnijdt. Vervolgens verwijderen de peltrom-
mels de overtollige bladeren. Op het einde van 
de rooibek wordt de prei overgenomen door 
een aflegschijf die de prei een halve omwente-
ling draait waardoor die ondersteboven hangt. 
Op dit moment wordt het blad op lengte gesne-
den door twee tegen elkaar draaiende messen. 
Aan de transportbanden die volgen is plaats 
voor vier personen om de prei verder bij te 
schonen waar nodig. 

LICHTGEWICHT 
De LAUWERS Rooier-Peller 
heeft een zeer lichte rooibek 
doordat er geen schudders on-
derhangen. Het zijdelings ge-
wicht is lager dan bij een klas-
sieke rooier en het vlakke mes 
gaat gemakkelijker door de 
grond dan een klassieke 
schudder. De rug waarop de 
prei staat wordt niet open ge-
schud, zodat het wiel achter de 
rooibek niet in een modderbrij 
terechtkomt, maar op de intact 
gebleven rug loopt. 

RENDEMENT 
Door de betrouwbare werking van 
de automatische dieptecontrole 
worden alle wortels precies afge-
sneden. Dit zorgt ervoor dat de prei 
gemakkelijk te pellen is en dat de 
bladeren op dezelfde lengte afge-
sneden worden. Hierdoor hoeft er 
slechts weinig bijgewerkt worden 
aan de prei, wat het rendement doet 
stijgen ten opzichte van de klassie-
ke rooier-pellers. 

KWALITEIT 
Het scherpe mes dat de 
wortel afsnijdt in de 
grond, staat zodanig op-
gesteld dat er geen aarde 
in de stam van de prei 
geduwd wordt. Ook de 
messen die het groen op 
lengte snijden zijn hy-
draulisch in hoogte regel-
baar en blijven vlijm-
scherp. 

AUTO - PILOT 
Dankzij de automatische 
piloot, die standaard op de 
machine gemonteerd 
wordt, is er geen chauffeur 
nodig in de tractor. Het sys-
teem zorgt ervoor dat de 
machine de rij prei nauw-
keurig volgt. Zo spaart u 
een persoon uit en kan u 
met 2, 3 of 4 personen rooi-
en en pellen. 
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