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Dewulf Enduro voor het eerst fysiek te ontdekken tijdens Interpom ‘21 

Dewulf, full-liner in landbouwmachines voor de teelt van aardappelen en wortelgewassen, 

pakt op Interpom uit met de Enduro. De nieuwe 4-rijige zelfrijdende rooier werd vorig jaar met 

een online event aan het grote publiek onthuld. Dewulf is trots om de nieuwe Enduro voor 

het eerst fysiek voor te stellen op de internationale aardappelbeurs te Kortrijk. Daarnaast 

brengt Dewulf nog tien machines mee naar Interpom, onder meer de RCA3060 en MHC 241 

zullen de Enduro op de Dewulf stand vergezellen.  

 

De volgende machines en innovaties zullen op de Dewulf stand (413/414) te zien zijn tijdens 

Interpom: 

Enduro: de nieuwste 4-rijige zelfrijdende rooier in het Dewulf-gamma  

Dewulf lanceerde haar nieuwe rooier vorig jaar terwijl de coronapandemie in volle gang was. 

Hierdoor moest het publiek de nieuwe machine online ontdekken. De talrijke kijkers konden toen 

kennismaken met deze zelfrijdende 4-rijige aardappelrooier op banden die decennialange expertise 

met nieuwe technologieën combineert. Het resultaat is een krachtige rooier die uitblinkt in 

productvriendelijkheid, capaciteit en gebruiksgemak.Trots staat het bedrijf nu met de Enduro op 

Interpom.  

De rooier behoort tot de enige ter wereld waarvan de zeefkettingen niet versmallen over de gehele 

lengte van de machine, met een optimale zeefcapaciteit als resultaat. Uniek is ook dat de chauffeur 

de helling van de reinigingsmodule eenvoudig traploos kan aanpassen tussen 0° tot 12°, naargelang 

de reinigingsbehoefte in het veld. Daarnaast kan de module met axiaalrollen onder iedere 

hellingshoek gebypasst worden voor nog meer flexibiliteit. Daarnaast legt de Enduro dankzij de Soil-

Saver technologie de beste cijfers voor qua bodemdruk (max. 1,8 kg/cm²) in zijn segement. Dankzij 

de nieuwe control unit met groot, intuïtief touchscreen en de ergonomische N-joystick is het 

bovendien uiterst aangenaam werken met deze rooier.  

 

De unieke ringelevator van de Dewulf Enduro kreeg de naam Fill-Tastic mee en combineert 

capaciteit met productvriendelijkheid. De ringelevator heeft namelijk een hoge capaciteit van 200 

ton/u en dat met een zeer aardappelvriendelijke, automatisch geregelde snelheid. De 2-delige 

bunker met reinigende afvoerelevator is met een praktische inhoud van 10 ton de grootste in zijn 

segment. 
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RCA 3060: 2-rijige zelfrijdende zeefbandrooier met C-elevator 

De RCA3060 is een variant die steeds meer wordt overwogen in het R3060-gamma. De 2-rijige 

zelfbandrooier wordt gekenmerkt door een 1600 mm brede C-elevator die product uiterst 

productvriendelijk naar de sorteertafel transporteert. De rooier is uitgerust met een  axiaalmodule 

van 18 rollen die in snelheid en hoek (-20° tot 5°) verstelbaar zijn vanuit de cabine.  

Indien er extra reining gewenst is, kan de leestafel optioneel uitgerust worden met een Easyclean 

unit van 3 gladde rollen afgewisseld met vervormbare spiraalrollen. Het afval wordt uit de machine 

verwijderd door middel van een afvalband. Wanneer intensievere reining van toepassing is, kunnen 

er 2 Easyclean units (3 + 3 verstelbaar in hoogte, draairichting en -snelheid) voorzien worden.  

 

 

MHC 241: stortbunker met een praktisch volume tot 20m³ en dubbele steen- en 

kluitenscheider 

Op de beurs zal de MHC241 stortbunker uitgerust zijn met 2 reinigingsunits van elk 8 spiraalrollen 

waarbij de Clean-Boost zorgt voor de reiniging ervan. Met deze optie kan de snelheid van de 

elektrisch aangedreven PU-rollen kortstondig worden verhoogd om ze te ontdoen van aanklevende 

grond en zo de reinigingscapaciteit optimaal te houden. De dubbele steen- en kluitenscheider zorgt 

op zijn beurt voor een perfect gereinigd product.  

 

 

Maar liefst 11 machines op de Dewulf stand 

Naast bovenvermelde machines, zijn er nog 8 extra machines op de stand terug te vinden.  

• SC 300: 3m brede, onderhoudsarme grondfrees in frontaanbouw. Dankzij de grote 

rotordiameter (650 mm) frees je dieper en maak je steeds voldoende losse grond vrij voor 

een optimale rugopbouw. 

• CP 42: Gedragen 4-rijige bekerpootmachine met een bunkervolume van 2 ton. De CP-

planters zijn ontworpen voor aardappeltelers die een uiterst hoge pootnauwkeurigheid, lage 

onderhoudskosten en een zeer eenvoudig bedieningssysteem vereisen. 

• Structural 30: getrokken snarenbedpootmachine die ofwel 3 rijen in een bed of 2 rijen 

poot. De machine is voorzien met de gepatenteerde Inclino Master®-technologie waarbij 

het plantelement en de bunker ten allen tijde horizontaal gehouden worden. 

• P3K Profi: De P3K Profi is al jaren een begrip binnen het gamma van de Dewulf 

klembandrooiers. Voor het eerst is er nu ook een zeefbandunit beschikbaar met egelband 

om aardappelen te rooien.  

• MC 780: Enkele transportband van 7 meter lang en 80 cm breed. Deze transportband is 

uitgerust met Weight-Control weeginrichting. 

• ML 1980: volautomatische hallenvuller van 16 meter lang en 80 cm breed. Dankzij het 

Premium-vulprogramma kan deze machine een schuur volledig automatisch – zonder 

omkijken - vullen in perfecte lagen én met aandacht voor productvriendelijkheid. 
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• MB 111: Volautomatische kistenvuller met een hoge capaciteit van tot 80 kisten/uur, bij een 

minimum aan vorkheftruckbewegingen. Met deze machine kan een stapel van 3 lege kisten 

tegelijk worden aangevoerd die automatisch worden gevuld en per 2 opgestapeld. 

• Web Grader: Productvriendelijke, losse websorteerder. Deze machine is flexibel inzetbaar 

achter diverse merken van stortbunkers en helpt om efficiënt op productmaat te sorteren. 

 

Om het 75-jarig jubileum van Dewulf te vieren, heeft het bedrijf nog een verrassing in petto... 
 

**EINDE PERSBERICHT** 
 

 Foto’s: https://we.tl/t-MCW2rgXL8j  
 
 
 
 

Over Dewulf 

Dewulf is een topspeler op wereldschaal en full-liner in landbouwmachines voor de teelt van 

aardappelen en wortelgewassen. Met 3 vestigingen – in België, Nederland en Roemenië – is de 

onderneming een referentie in het ontwikkelen en vervaardigen van landbouwmachines voor 

grondbewerking, het poten, oogsten, inschuren, sorteren en transporteren van aardappelen en 

groenten. 

In het familiebedrijf dat al meer dan 75 jaar bestaat, is ondertussen de 3e generatie dynamisch aan 

het roer. Aangenaam samenwerken, uitgebreide marktkennis en continu verbeteren zijn de 

hoekstenen van de beleidsvoering bij Dewulf. De groep realiseert met een hecht team van 400 

collega's een omzet van 82 miljoen euro (2020). 

 

 

Gelieve u voor meer informatie te wenden tot: 

Jordy Vandecappelle 

Marketing & Communications, Dewulf 

T.: +32 51 20 58 71 

M.: +32 470 470 408 

@: Jordy.vandecappelle@dewulfgroup.com  
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