
 

Christiaens Agro Systems BV, Heldenseweg 15a, 6086PD Neer, Nederland 
Tel: +31 475594869, Fax: +31 475594436, Mail: info@christiaensagro.com 
www.christiaensagro.com 
 
 

 
CHRIS ASPERGE OOGSTMACHINE OP RUPSSYSTEEM VOOR WITTE OF GROENE ASPERGES 
 

 
 
Werking 

Chris is een oogstmachine voor witte of groene asperges. Hij is voorzien van rupsbanden om ook 

onder ongunstigere omstandigheden te kunnen presteren. Dubbelrijsystemen kan Chris verwerken tot 

een breedte van 820mm. Chris wordt bestuurd door 1 persoon die ook meehelpt de voorsortering te 

maken. In totaal kunnen er 4 personen op de machine aan het werk. Met een snelheid van 0-60 

meter/min rijdt Chris over het aspergebed. De snijhoogte is hydraulisch instelbaar. De witte asperge 

worden met 2 ronde messen afgesneden. Door een combinatie van een sterren- en mazenketting 

wordt het product omhoog gebracht. Hierbij wordt de grond gezeefd, waarna de stengels op een band 

terecht komen. De groene asperges worden met een bandzaagsysteem afgesneden en door een 

band omhoog gebracht. De mensen op de machine kunnen de witte of groene asperges van de band 

rapen, voorsorteren en in de kisten leggen. Er kan gekozen worden de te dunne en kromme asperges 

op het veld te laten. Bij de witte asperges wordt na het zeven van de grond het bed opnieuw 

opgebouwd. Dit zorgt voor een betere dam hygiëne waardoor de kwaliteit van de asperges zal 

verbeteren. Chris is voorzien van verlichting en een huif zodat de medewerkers beschermd zijn tegen 

weer en wind. De gehele machine wordt hydraulisch aangedreven. De rupsen worden separaat van 

elkaar aangestuurd, waardoor Chris heel wendbaar is en minimale ruimte nodig heeft om te draaien. 

Film:  https://www.christiaensagro.com/nl/producten/asperges#product-video-2 

 

Voordelen 
Arbeidsbesparing 
Betere dam hygiëne en dus betere kwaliteit van de witte asperges 
Planning 
 

Technische gegevens  

Lengte  +/- 7600mm 

Breedte  +/- 2500mm 

Oogstbreedte  +/- 820mm 

Totale hoogte +/- 3000mm 

Gewicht 3.500kg 

Aandrijving Hydraulisch 

Rijsnelheid 0-60 mtr/min 

Motorvermogen   54KW 

Uitvoering frame Gestraald en afgelakt plaatstaal 
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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. 

 

 

 


