Loofklapper KBG
Met de Maclouis® loofklapper KBG 1550/1800/2250 kiest u voor een
robuuste en stabiele machine die uien, zilveruien, witlof, wortelen en rode
bieten snel en efficiënt kan klappen. Geen wonder: met de Maclouis®
KBG 1550/1800/2250 kiest u voor equipement van hoge kwaliteit. Voor
de loofklapper laat zich dat onder meer vertalen in de volgende
kenmerken:
 Hoge capaciteit
 Een zeer goede loofopzuiging ook in zware gewassen
 Een goed klapresultaat door de toepassing van zowel een klepelas als horizontaal draaiende
messen
 Uitstekende zijdelingse loofafvoer door middel van een vijzel
 Goede bodemvolging door de diepteregeling met
stikstofgevulde accumulator
 Stabiliteit door dieptewielen tussen de rijen
Optioneel
 Hydraulische diepteregeling alleen met cilinders of in
combinatie met grote loopwielen in het wielspoor. Tasters zijn
traploos in breedte verstelbaar.
 Elektrisch/hydraulisch met sensoren.
 Elektrisch/hydraulisch met potmeter. De hoogte is vanuit de
cabine te regelen.
 LED verlichting voor op de klapper
o Vlinderklapper voor het klappen van 3 bedden tegelijk. Hier
hangt één klapper in de front en twee klappers achter in een
frame voor het klappen van de bedden naast de trekker.

Loofafvoer vijzel

Klepelas in combinatie met messen voor
optimale loof opzuiging in zware gewassen
Hydraulische diepteregeling met loopwielen

Technische specificaties

Type
Werkbreedte
Gewicht ca.
PTO- toeren
Aantal klepels
Aantal messen

KBG 1500
1500 mm
983 Kg
1000 rpm
48
4

KBG 1800
1800 mm
1085 Kg
1000 rpm
56
6

KBG 2250
2250 mm
1195 Kg
1000 rpm
72
6

Loofklapper MLK
De loofklapper MLK is het nieuwe type
loofklapper van MacLouis®. De loofklapper MLK
is speciaal ontwikkelt voor het loofklappen van
uien, witlof, wortelen, rode bieten, enz. De MLK
heeft horizontaal draaiende messen met een
loofafvoer voor een optimaal resultaat. Door de
verende messenkap blijft de kap schoner,
waardoor er minder slik en loof tussen de uien
valt. Aan de voorkant van de messenkap zit nog
een klep, waardoor U snel en makkelijk bij de
messen kunt. De aandrijving geschied met een tandwielkast en V-snaren. Met de MLK loofklappers
kiest U voor een betrouwbare machine, wat zich vertaald in de volgende kenmerken en
mogelijkheden.
 Eenvoudig in gebruik
 Standaard geveerde kap tegen aanladen van grond
 Goede loofafvoer in wielspoor
 Standaard hydraulische bediendediepte wielen
Optioneel
 Berubberde messenkap
 Hydraulische diepteregeling met loopwielen in het wielspoor. Tasters zijn traploos in breedte
en hoogte verstelbaar.
 Hydraulische diepteregeling met elektrisch bediende tasterhoogte verstelling vanuit cabine
 Electrische/hydraulische diepteregeling met sensoren.
 Elektrisch/hydraulische diepteregeling met potmeter, hoogte is vanuit de cabine te regelen.
 Ledverlichting voor op de klapper

Hydraulische diepteregeling

Zijafvoer, Verlichting

3 meter V- uitvoering met diepteregeling

Technische specificaties

Type
Werkbreedte
Gewicht ca.
PTO- toeren
Aantal rotors
Aantal messen

MLK 1500
1780 mm
880 Kg
1000 rpm
3
6

MLK 1800
1800 mm
985 Kg
1000 rpm
3
6

MLK 2250
2140 mm
1125 Kg
1000 rpm
3
6

Rooier MLR
De MacLouis® rooimachine MLR 1500/1800/2250 biedt u dé
duurzame oplossing voor het rooien van plant- en zaaiuien. Met
de MacLouis® Rooimachine MLR 1500/1800/2250 kiest u voor
equipement van hoge kwaliteit en duurzaamheid. De MacLouis®
rooimachine is standaard robuust en zeer compleet uitgevoerd.
Dat laat zich onder meer vertalen in de volgende kenmerken
 Probleemloze invoer door de grote schijven (Ø 65 cm)
e
 klopper rollen in 2 rooimat
 Optimaal aangedrukt bed door grote aandrukrol met
schraper
 Stabiliteit door een uitgekiende positionering van de
wielen achteraan
 Aangedreven rol onder de achterste mat om terugnemen van product te voorkomen
 Uitstekende droging van de uien door de mogelijkheid een optimaal zwad te maken met de
verstelbare, bodemvolgende sledes
 Verstelbare loofschuif, om het grond en vuil in het spoor te wrijven
Optioneel
 Getorste rooias 40 mm (Standaard 45 mm bij MLR 2250)
 Verbreding van de hoofdbalk voor wielen in het wielspoor
 Hydraulische diepteregeling met wielen in het wielspoor. Met verstelbare tasters voor
verschillende rij afstanden
e
e
 Aangedreven klopper in de 1 of 2 rooimat
 Hydraulische verzamelklep voor het vergroten van de kopakker
 Ledverlichting
 Hydraulisch aangedreven rooier
e
 Hydraulische zwadverlegger met aangedreven bandjes onder de 2 rooimat. Hiermee kunnen
de uien worden afgelegd op de normale manier. De zwadverlegger kan als verzamel bunker
worden gebruikt en de uien kunnen een zwad opzij gelegd worden.

Hydraulisch aangedreven rooier

Diepteregeling met dieptewielen

Hydraulische zwadverlegger

Technische specificaties

MLR 1500

Type

MLR 1800

MLR 2250

Werkbreedte

1345 mm

1705 mm

2050 mm

Gewicht ca.

1160 Kg

1290 Kg

1440 Kg

PTO- toeren

540 rpm

540 rpm

540 rpm

Rooimat steek

42 mm

42 mm

42 mm

2

2

2

Aantal rooimatten

DIEPTEREGELING:
De verschillende soorten diepteregeling die op de Maclouis rooiers en
klappers gemonteerd kunne worden.


Mechanische diepteregeling:
Tasters met grote sleepvoet met hardox strip welke via een ventiel de
cilinders aansturen.
Benodigde olie 8-10 Liter
voor natte omstandig heden kunnen en kunst stof platen onder
gemonteerd worden zodat de tasters over de uien heen gaan



Mechanische diepteregeling met hoogte verstelling.
Hoogte is vanuit de cabine hoger of lager te zetten door middel van
een spindel motor.



Electrische/hydraulische diepteregeling met sensoren.
Diepteregeling met sensoren, welke via LS kan worden aangesloten
Dunnere taster, hoogte wielen is vanuit de cabine bij te stellen.
Hoogte is alleen aan te passen door tasters in of uit te draaien.
Makkelijke verstelling voor verschillende rij breedte.
Benodigde olie: 8-10 liter



Electrische/hydraulische diepteregeling met potmeter.
De hoogte is vanuit de cabine nauwkeurig aan te passen.
Makkelijke verstelling voor verschillende rij breedte
Benodigde olie: 8-10 liter

Uieninvoer MLUB
De MacLouis® Uieninvoer MLUB 1500/2250 biedt u
de duurzame oplossing voor het opladen van uien.
Met de MacLouis® Uieninvoer MLUB 1500/2250 is
het mogelijk de uien met een aardappelrooier op te
laden. De MacLouis® uieninvoer bestaat uit een
schuimstofrol op een as. De schuimstofrol kan tussen
de opnameplaten scharnieren. De uien duwen de
schuimstofrol omhoog, waardoor er een opening
tussen de mat en de schuimstofrol komt. De uien
kunnen dan de zeefmatten op. Als de uien op de kopakker op zijn zakt de rol weer naar beneden en
sluit deze de opening, zodat er geen uien meer op de grond kunnen rollen. Met de MacLouis®
Uieninvoer MLUB 1500/2250 kiest u voor equipement van hoge kwaliteit en duurzaamheid. Dat laat
zich onder meer vertalen in de volgende kenmerken:
 Goede invoer doordat de uien gelijk worden ingevoerd en rollen voor de mat tot een minimum
wordt voorkomen
 Werkgemak omdat er geen extra bediening nodig is op de kopakker
 Schuimstofrol wordt beschermt door PVC hoes

Optioneel:
 Wielsteunen, voor stabiel lopen van de uieninvoer, en verminderd slijtage op de sleepvoeten
van de uieninvoer

Complete Uieninvoer met zijplaten

Twee keer Uieninvoer 1500 naast elkaar

2x Uieninvoer in een zelfrijder

en schuimstofrol

Technische specificaties

Type
Werkbreedte
Gewicht ca.
Diameter rol
Laat u zich deskundig informeren door

MLUB 1500
750mm
64 Kg
ø 400 mm

MLUB 2250
1100 mm
77 Kg
ø 400 mm

