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Vanhoucke Machine Engineering (voorheen Vanhoucke Machinebouw) demonstreert op de Werktuigendagen 
twee nieuwe machines. Beide toestellen zijn evoluties van bestaande werktuigen die verder geperfectioneerd 
werden.  
 
De wiedhark is ontworpen om op mechanische manier kiemend en klein onkruid te verwijderen in de rijen van 
fijne bladgewassen zoals prei. De machine is uitgerust met hydraulisch aangedreven rotors die met stalen 
veertanden het onkruid in de rij wegkammen. De machine voor 2015 is volledig herdacht met een aangepaste 
bevestiging van de rotors die het instellen makkelijker maakt, mogelijkheid om tussen de rijen te werken met 
messen om in één werkgang een volwaardige onkruidbehandeling mogelijk te maken. In optie kan een 
hydraulische synchronisatie tussen de rijsnelheid en de draaisnelheid van de rotors voorzien worden om een zo 
egaal mogelijke werking te bieden, onafhankelijk van de rijsnelheid. 
 
Voor de thermische onkruidbrander werd een nieuwe interface voor de bediening voorzien die de machine 
veiliger, intelligenter en efficiënter maakt. Op een nieuw 7” kleurenscherm worden de belangrijkste parameters 
weergegeven zoals de gasdruk en staat van de filter. Om de veiligheid te verhogen worden verschillende 
elementen gecontroleerd: snelheid van de ventilatoren, gasdruk, temperatuur van de elektrische componenten… 
en de handleiding is digitaal in verschillende talen te raadplegen via het scherm. Verder is uitbreiding met extra 
modules in de toekomst mogelijk door gebruik van CAN bus systeem.  
Op de werktuigendagen wordt de eerste brander met dubbele bodem gedemonstreerd: de grote ventilator blaast 
de lucht via het chassis naar de branderbak. De voordelen spreken voor zich: afkoeling van het chassis en hete 
lucht die de branderbak binnengaat waardoor het gasverbruik sterk gereduceerd wordt. Dit kan gerealiseerd 
worden zonder noemenswaardige aanpassing aan het bestaande concept waardoor de sterke punten van deze 
machine (zoals minimaal gasverbruik voor zeer hoge temperaturen, weinig windinvloed, hogere rijsnelheid…) 
behouden blijft.  
 
 
Naast deze evoluties wordt momenteel de laatste hand gelegd aan ons nieuw R&D center waarmee we onze 
voorsprong op technisch gebied verder willen blijven vergroten. Begin 2016 wordt het nieuwe gebouw in gebruik 
genomen. De focus zal voornamelijk liggen op het testen en verder ontwikkelen van prototypes en het 
implementeren van de geavanceerde elektronica op de machines.  


