
PRECISIE UIENPLANTER



Efficient planten met maximaal resultaat
Een hoge opbrengst begint met een regelmatige plantafstand. 
Met het Precisieplanter systeem tilt WIFO het uien planten 
naar een hoger niveau waarbij een regelmatige plantafstand 
gegarandeerd wordt. De uien krijgen hierdoor voldoende ruimte 
om zich te ontwikkelen met als resultaat een gelijkmatige 
opkomst, uniforme bollen en een optimale en kwalitatief 
hoogwaardige opbrengst. Het Precisieplanter systeem beperkt 
het aantal dubbelen tot een minimum waardoor u het plantgoed 
optimaal benut. 

Uien planten, de nieuwe standaard
 
Uien planten met de precisie van zaaien. Speciaal hiervoor 
heeft WIFO het unieke Precisieplanter (PP) systeem ontwikkeld. 
De Precisieplanter is dé oplossing voor het planten van 
hoogwaardig pootgoed van 8 tot 35 mm (optioneel tot 50 mm). 
Naast het planten van uien is de Precisieplanter ook inzetbaar 
voor sjalotten, knoflook en miniknollen.

De Koningsplanter
 
De WIFO Precisieplanter beschikt over het gerenommeerde 
plantelement van de Koningsplanter. De Koningsplanter heeft 
in de loop der jaren bewezen het planten van uien naar een 
hoger niveau te tillen. De PP is gebruiksvriendelijk en eenvoudig 
af te stellen op de gewenste plantafstand. Door de parrallelle 
ophanging van de pootvoet blijft niet alleen de afstand, maar 
ook de diepte constant. 

Bepaal het aantal planten 
per meter en vind de juiste 
afstelling eenvoudig in de 
tandwieltabel. 

1. Toevoerkanaal 
2. Verenkelingsdeel
3. Transport- en egelband
4. Diepte- en aandrukwiel
5. Pootvoet
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Plantelement Koningsplanter

traditionele planter
Precisieplanter

Precisieplanten
■   Minimale hoeveelheid dubbelen
■   Optimale groeiruimte
■   Besparing op plantgoed
■   Hogere opbrengst 
■   Gelijkmatiger oogstresultaat



Precisie bij hoge capaciteit
 
Met de WIFO Precisieplanter plant u  op nauwkeurige afstand 
met een rijsnelheid van 6 km per uur. Hiermee behaalt de 
Precisieplanter een dubbele capaciteit ten opzichte van een 
pneumatisch uien plant systeem (max. 3 km per uur). 

De Precisieplanter beschikt over een eenvoudig te vullen 
bunker. Vanuit de bunker wordt het plantgoed  via instelbare 
doseerkleppen naar de elementen geleid. Hier worden 
de uien door middel van het trilsysteem in een enkele rij 
gelegd waarna deze via de vingerband nauwkeurig worden 
afgelegd.  

Opties en uitvoeringen
 
■   Bredere rij-afstand voor sjalotten of biologische teelt
■   Afwijkende spoorbreedtes
■   Getrokken i.p.v. gedragen constructie
■   Bunker opzetrand
■   Spuitset
■   Rijafsluiting 
■   Missercontrole
■   Hydraulische aandrijving

Voordelen
■   Hogere capaciteit door hoge plantsnelheid
■   Variatie in de maat van het plantmateriaal is geen beperking
■   Eenvoudig te bedienen en af te stellen 
■   Gebruiksvriendelijk

Controle op precisie
 
Om inzicht te houden in de voortgang van het planten is 
het mogelijk om de Precisieplanter te voorzien van een 
missercontrole. Door één of meerdere rijen te voorzien van 
sensoren kan via de Müller Precimat de gewenste afgifte 
gecontroleerd worden. Bij de hydraulisch aangedreven 
Precisieplanter kan de bandsnelheid via de Müller Uni-
Control S terminal automatisch aangepast worden. 
Hiermee blijft de uitgifte bij een varierende grootte van het 
plantmateriaal altijd gelijk. 

Missercontrole

Müller Precimat

Hydraulische aandrijving



WIFO PRECISIEPLANTER
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PP50 - 5 rijen
Rijafstand: 25 cm

PP100 - 10 rijen | PP110 - 11 rijen
Rijafstand: 25 cm

PP60 - 6 rijen
Rijafstand: 25 cm

PP80 - 8 rijen
Rijafstand: 30 cm

PP70 - 7 rijen
Rijafstand: 25 cm

PP80 - 8 rijen
Rijafstand: 25 cm
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200 cm

30 cm

150 cm

25 cm

225 cm

PP50 - 4 rijen
Rijafstand: 30 cm

PP50 - 5 rijen
Rijafstand: 30 cm

PP70 - 6 rijen
Rijafstand: 30 cm
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Afwijkende configuraties op aanvraag


