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LASER SORTEERLIJN 3000/3750/5750 
3000-6     3750-6     5750-5 

 
Werking 
De machine sorteert witte en groene asperges op dikte en 
lengte met de meest nauwkeurige lasertechniek. 
Eerst wordt de asperges gewassen en afgesneden met de 
aspergewasmachine. Aan het sorteergedeelte van de 
wasser kan de 2e klasse uit gesorteerd worden. Eventueel 
kan een bestaande wasser gebruikt worden. Deze dient 
wel aangepast te worden met een band met noppen met 
een hartafstand van 50. Verder wordt er aan de wasser 
een tegenhoudbandje gemonteerd zodat de asperges 
recht op de lasersorteerder vallen. Op deze sorteerder 
wordt van de asperges zeer nauwkeurig de diameter en de 
lengte bepaald. Door het programma wordt de asperge naar de gewenste uitgang gestuurd. Er 
kunnen meerdere programma’s ingesteld worden. 
Deze machine is beschikbaar in diverse uitvoeringen met uitgangen in bakken, banden of beide. Om 
de hoogste, in de markt beschikbare, capaciteit te behalen is het mogelijk het systeem als een 
dubbele lasermachine uit te voeren. 
Ook deze machine is volgens de Christiaens bouwwijze tot stand gekomen. Dit wil zeggen zeer weinig 
slijtdelen waardoor onderhoud tot een minimum beperkt wordt. De machine is heel eenvoudig te 
bedienen en heeft sinds 1996 wereldwijd bewezen een aanzienlijke besparing op personeelskosten 
op te leveren en de uniformiteit van asperges te verbeteren. 
  
Film: https://www.christiaensagro.com/nl/producten/asperges#product-video-5 
 
Voordelen 
Meest nauwkeurige meettechniek voor groene en witte asperges 
Prijs vriendelijkste automatisch systeem 
Zeer eenvoudig en dus bedienings- en onderhoudsvriendelijk 
 
Opties 
Transportbanden, Rollenbanen, Kistenplaten, Verwerkings- en weegtafels, Logistiek maatwerk, Extra 
capaciteitsverhoging 20%, Dubbele capaciteit bij dubbel Laser system. 
 

Technische gegevens 3000 3750 5750 

Max capaciteit 8.000 st/u 20.000 st/u 20.000 st/u 

Uitgangen in bakken 6+1 3+1 0 

Uitgangen op banden 0 3 5-8 

Lengte 4.400mm 5.850mm 8.300mm 

Breedte 810mm 3.050mm 3.000mm 

Hoogte 1.750mm 1.750mm 1.750mm 

Voeding 400V 50Hz 400V 50Hz 400V 50Hz 

Frame RVS304 RVS304 RVS304 
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Onze producten worden onderworpen aan voortdurende ontwikkeling en verbetering. Bovendien worden de machines vaak 

aangepast aan de wensen van de afnemers. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat uw machine in detail af kan wijken. 

 

 

 


