
simply strong!

Miniknollen planters

■  Duurzaam en gebruiksvriendelijk

■  Een uniek plantelement voor on- en gesorteerd pootgoed

De WIFO miniknollenplanter staat voor zorgvuldig en pro-
ductvriendelijk transport van de miniknollen waarmee het  
beschadigingen voorkomt. De precieze afleg van de machine 
draagt bij aan een optimale vermeerdering en een uniforme  
opbrengst. De miniknollenplanter beschikt over een eenvoudig 
vulbare bunker. Vanuit deze bunker worden de miniknollen via de 
instelbare doseerkleppen naar de plantelementen geleid. Daar-
bij zorgt het trilsysteem ervoor dat de miniknollen in een enkele 
rij komen te liggen. De breedte hiervan kan aangepast worden  
afhankelijk van de grootte van de miniknollen.

De eenvoudig instelbare machine zorgt ervoor dat de miniknol-
len op een constante diepte en afstand geplaatst worden, waar-
door er een precieze afleg per meter wordt gerealiseerd.
De zorgvuldige plantafstand wordt bepaald door de snelheid van 
de transportbanden die worden aangedreven door de wielen van 
de plantmachine. De rijsnelheid van de machine en de plantsnel-
heid staan daarmee altijd in de juiste verhouding waardoor de 
miniknollen op de juiste afstand afgelegd worden. Door de tand 
en het kettingwiel te verstellen kan de gewenste plantafstand 
worden gerealiseerd.

Het unieke Koningsplanter plantelement zorgt voor een nauw-
keurige en gelijke afleg. De miniknollen worden aan het einde 
van het transport zorgvuldig naar beneden geleid via de vinger-
band. De achterwaartse beweging van de band zorgt ervoor dat 
de miniknollen op de juiste snelheid geplaatst worden tegen de 
rijrichting van de machine in. Hiermee worden de miniknollen 
apart en op een gemiddeld gelijke afstand geplaatst.
De plantdiepte wordt bepaald door het dieptewiel aan de achter-
zijde van de kouter en is aanpasbaar. De schijfkouters bedekken 
de miniknollen met aarde en kunnen eenvoudig worden aange-
past om de vorm van de rug te veranderen.
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Simply Koningsplanter!

■  Optimale inzet van pootgoed en zorgvuldige afleg

■  Uniforme en hoogwaardige opbrengst  

■   Besparing van de hoeveelheid pootgoed per 

hectare

■   Geschikt voor miniknollen tot 35 mm  

(optioneel 50 mm)

1. Toevoerkanaal 

2. Verenkelingsdeel

3. Transport- en egelband

4. Diepte- en aandrukwiel

5. Voortrekker

rijrichting
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Simply strong!

■  Precieze afleg (constante afstand en diepte)

■  Eenvoudig te bedienen en af te stellen

■  Robuust en onderhoudsarm 

■  Gebruiksvriendelijk 

■  Uitermate geschikt voor gesorteerde miniknollen

WIFO Miniknollenplanters

■  MP20: 2 rijen, vaste bunker, gedragen

■  MP30: 3 rijen, vaste bunker, gedragen

■  MP40: 4 rijen, vaste bunker, gedragen

■  Een hoogwaardige en uniforme opbrengst ■  Meer dan 50 jaar ervaring

Succesvol planten van miniknollen begint met het gebruik van 
de juiste technologie die toegesneden is op uw specifieke  
behoeften. WIFO heeft speciaal hiervoor de MP lijn ontwikkeld, 
bestaande uit duurzame plantmachines voor het behalen van 
een uniforme en kwalitatief hoogwaardige opbrengst.

De WIFO plant machines zijn uitgerust met unieke en gedegen 
plantelementen. Het compacte design en de doorontwikkelde 
techniek maken de machines de juiste oplossing voor akker- 
bouwers en loonwerkers die hun miniknollenteelt verder willen 
professionaliseren en streven naar hoogwaardige kwaliteit.

■  Haal het optimale uit uw investering

Steeds vaker kiezen telers voor miniknollen als basis voor poot-
goedvermeerdering. Dit vraagt om een zorgvuldige aanpak in 
het planten en een plantmachine die daarop afgestemd is.

Met de miniknollen planter van WIFO beheerst en optimaliseert 
u het volledige werkproces ongeacht de omstandigheden. Daar-
naast bespaart u tijd en kosten door in één werkgang meerdere 
processen uit te voeren.

De plantmachines van WIFO staan te boek als duurzaam en  
onderhoudsarm. De machines zijn het resultaat van een bewe-
zen en doorontwikkelde techniek, hoogwaardige materialen en 
een jarenlange ervaring.

■  Een machine op maat

De WIFO MP lijn (miniknollenplanter) bestaat uit verschillende 
modellen. Hierbij kiest u het juiste model dat past bij uw werk- 
proces en de omstandigheden waarin u plant. U stelt de machi-
ne samen op basis van uw specifieke wensen. U kiest daarbij  
onder andere het aantal rijen en de opties zoals de bemesting, de  
markeurs, etc. Ook kiest u de rijafstand die past bij uw proces. 
Deze kan variëren van 75 tot 90 cm.

Tijdens de werkzaamheden stelt u zelf de machine af op 
uw werkproces. Zo bepaalt u onder andere de plantafstand 
en de frequentie van het trilmechanisme voor een optimale  
verenkeling.

■  Accurate plantmethode

De miniknollenplanter is ontwikkeld conform de strenge eisen 
van de markt en de eindgebruikers. De planter is in staat om 
ook bij hogere snelheden en hogere capaciteiten tot een zeer 
nauwkeurig afleg te komen. De miniknollenplanter is daarmee dé 
oplossing voor het planten van hoogwaardig pootgoed.

De accurate plantmethode zorgt ervoor dat de miniknollen  
precies geplant worden op een constante afstand en een  
constante diepte. Hierdoor ontwikkelen de miniknollen zich  
optimaal waardoor er een maximale vermeerdering ontstaat van 
kwalitatief hoogwaardig pootgoed.

■  De Koningsplanter

De miniknollenplanter beschikt over het gerenommeerde  
plantelement van Koningsplanter. Koningsplanter heeft in de 
loop der jaren bewezen pootgoed naar een hoger niveau te tillen. 
Doordat de miniknollen op een gelijke afstand worden geplant 
krijgen deze de juiste ruimte om te groeien wat niet alleen de 
kwaliteit maar ook de opbrengst verhoogd.

De Koningsplanter zorgt ervoor dat u optimaal gebruik maakt 
van uw miniknollen. Door de nauwkeurige afleg zijn er per hec-
tare minder stuks nodig waarmee u bespaart op uw pootgoed.

Met meer dan 50 jaar ervaring is WIFO specialist op het ge-
bied van landbouw- en industriële machines. WIFO zet haar  
jarenlange ervaring in om duurzame en betrouwbare machines 
te leveren die aansluiten op de specifieke wensen van de markt 
en de individuele gebruikers.

Met haar ervaring is WIFO wereldwijd een betrouwbare partner 
gebleken voor het leveren van hoogwaardige en betrouwbare 
plantmachines.

Onder het motto ‘simply strong!’ ontwikkeld WIFO gebruiks-
vriendelijke en onderhoudsarme plantmachines die passen bij 
de bedrijfsvoering van haar klanten. WIFO combineert hierbij de 
unieke eigenschappen van de voormalige Cramer en Konings-
planter systemen met de nieuwste ontwikkelingen die volledig 
aansluiten op de markt.

Volledige controle!

Houd controle over het gehele plantproces via het  

gebruiksvriendelijke Precision Plant Control. 

U wordt continue geïnformeerd over onder andere 

de bewerkte oppervlaktes en de plantafstand. 

Technische specificatie  *op basis van 75 cm rijafstand
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MP20 2 75 cm 150 cm 185 cm 175 cm 270 cm 1100 l 450 kg

2 90 cm 180 cm 215 cm 175 cm 270 cm 1250 l 500 kg

MP30 3 75 cm 150 cm 185 cm 175 cm 270 cm 1100 l 500 kg

3 90 cm 180 cm 215 cm 175 cm 270 cm 1250 l 550 kg

MP40 4 75 cm 300 cm 335 cm 175 cm 270 cm 2200 l 650 kg

4 90 cm 360 cm 400 cm 175 cm 270 cm 2500 l 700 kg


