ervoor dat de prei daar al op lengte gesneden wordt.
De prei gaat rechtop door de klembanden naar boven.
Onderweg zorgen twee kloppers en een reinigingsset
ervoor dat de prei schoon boven komt. De Asalift is niet
voorzien van een aflegschijf maar heeft een klein opvoerbandje aan het eind van de klembanden. Deze kantelen
de prei zodat die dwars op de leestafel komt te liggen. Dit
geeft volgens de fabrikant veel minder beschadigingen.
Om de prei in de boxen te leggen, pakt de rooier de box
op en kantelt deze naar boven. De leestafel is verlengd
met een transportband die tot achterin de box kan
komen. Door hydraulisch de lengte en de hoogte van de
band te wijzigen, kan de trekkerchauffeur de box volledig
vanuit de cabine vullen. Voor goed zicht op de te vullen
preibox is een camera op de rooier geplaatst. Het beeldscherm hiervan hangt aan de rechterzijde in de cabine
zodat de bestuurder zijn aandacht bij het rooien kan
houden. De boxen zijn door teler Van den Elzen aangepast om ook tijdens het vervolgproces van schoonmaken
en verpakken zo veel mogelijk automatisch te werken.
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De Asalift PO-335-A is een geheel elektrohydraulisch aangedreven preirooier. De rooier is voorzien van twee draaiende torpedo’s voor de klembanden. Deze lichten het
blad op zodat er vrijwel geen bladbeschadiging is tussen
de klembanden. Net daarachter zorgen twee schijven

Uitvoering

Voorheen stonden twee personen op de rooier om de prei
vanaf de leesband in de boxen te leggen. De PO-335-A van
Asalift legt de prei zelf in de boxen. Tevens is de rooier
voorzien van twee draaiende torpedo’s voorop de klembanden om de prei goed rechtop in de klemband te krijgen
met zo min mogelijk bladbeschadiging.

Meest opvallend

Verhoeven Gewasverzorging uit Erp (NB) rooit prei voor
teler Paul van den Elzen uit Uden. Verhoeven heeft een
nieuwe rooier aangeschaft voor het rooien van de 190
hectare prei van deze teler. De Deense fabrikant Asalift
leverde een preirooier die automatisch de boxen vult met
prei.

Profiel

Asalift
PO-335-A
Elektrohydraulisch
ongeveer 2.300 kg
25.000 euro
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Merk
Type
Aandrijving
Eigen gewicht
Prijs standaarduitvoering

Technische gegevens

De Asalift preirooier bespaart de loonwerker of
teler twee personen achterop de rooier voor het
inladen van de prei in de rekken.

Kort en krachtig

[2] Door de box hydraulisch te kantelen kan de trekkerchauffeur de gehele box vullen met prei. Een camera
en beeldscherm zorgen ervoor dat de chauffeur niet
naar twee zijden hoeft te kijken tijdens het rooien.

[1] Roterende torpedo’s tillen het blad van de prei van de
grond zodat er minder beschadigt tussen de klem
banden. Twee hydraulisch aangedreven schijven
snijden de prei al voor de klembanden op maat.

Bij de foto’s

Een rooisysteem dat op het veld twee mensen uitspaart.
Tevens zou het rooisysteem minder bladbeschadiging
geven.

Wat levert het op?

De box met prei weegt vol ongeveer 700 kg. Samen met
de machine komt dit rond de 3.000 kg. Hoe dit in de
winter tijdens natte omstandigheden gaat, is nog even
afwachten.

Wat tegenvalt

Trekkerchauffeur vult de boxen

Asalift preirooier

overdwars

