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De firma Agriplant is actief in het
ontwerp en de productie van
hoogwaardige automatische
groentenplantmachines. 
Agriplant is een spinoff van de
firma Parrein nv, al vele decennia
een gevestigde waarde in de ver-
koop, het onderhoud en de her-
stelling van landbouwtractoren
en -machines.
Eind de jaren ’90 ontwikkelde Par-
rein een automatische plantma-
chine voor het uitplanten van
tray- en kluitplanten. Daarvoor
richtte hij het zusterbedrijf Agri-
plant nv op. Intussen beschikt
Agriplant over een eigen R&D-af-
deling waar alle machines worden
ontworpen, en een complete as-
semblage-hal. 
“Onze Agriplanter is vandaag de
kinderziekten ontgroeid”, zegt
Bart. “Onze vernieuwende aanpak
met deze volautomatische ‘plan-
trobot’ zorgde ervoor dat we in
twintig jaar konden evolueren van
een startup naar scale-upbedrijf.

kers delen is hun passie voor land-
bouw en techniek. Zowel bij Par-
rein als bij Agriplant komen ze te-
recht in een groep met gemoti-
veerde, meedenkende en
professionele collega’s.”
Mensen met passie voor land-
bouw en techniek zijn na af-
spraak welkom bij Agriplant en
Parrein in de Brugseweg 133, 
tel. 057 37 70 37 - 057 48 81 68.
E-mail: info@agriplanter.com
info@parreinnv.be
Website: www.agriplanter.com
www.parreinnv.be

“Van startup naar scale-up”
LANGEMARK-POELKAPELLE Q Het groeiende succes van de 
Agriplanter, een volautomatische plantrobot voor het uitplanten van 
tray-en kluitplanten, schept nieuwe jobkansen bij Agriplant.

AGRIPLANT EN PARREIN VERWELKOMEN TECHNISCH TALENT
—

De Agriplanter wordt volledig in-house geassembleerd.

Er is ook steeds meer belangstel-
ling vanuit het buitenland. Zo kre-
gen we met de Agriplanter al voet
aan de grond in Nederland, Frank-
rijk, Duitsland, het Verenigd Ko-
ninkrijk, Italië, Portugal en Honga-
rije, de Verenigde Staten en Cana-
da. Om onze groei op te vangen
zijn wij op zoek naar bijkomende
medewerkers. Naast het opbou-
wen van de machines in het ate-
lier, werken onze mensen ook
mee aan de opstart bij de klant,
zowel in het binnenland als in het
buitenland. Wat onze medewer-

“Je krijgt hier verantwoorde-
lijkheid, maar je staat er nooit
alleen voor. De vrijheid om
machines mee te helpen
ontwerpen en verbeteren, de
collegiale sfeer en buiten-
landse reizen zorgen voor
een ongelooflijk toffe job”

“JOB MET ERG VEEL
AFWISSELING” 
TOM DE RUDDER
TECHNICAL ADVISOR 

De Agriplanter is een plan-
trobot die uit drie onderdelen
bestaat: een extractie-unit,
een selectie-unit en een
plantunit. “We bouwen elke
robot volgens de behoeften
van de klant”, zegt Tom. “Het
aantal mogelijke toepassingen
voor het planten van tray- en
kluitplanten is haast onbe-
perkt. Waar de Agriplanter
aanvankelijk vooral werd
ingezet voor het uitplanten
van koolplantjes, kwam er
steeds meer vraag naar teelt-
specifieke configuraties. Zo
bouwden we al plantrobots
voor teelten als zoete aardap-
pel, tomaat en oregano. Naast
zijn snelheid (vier plantjes per
seconde) is de moduleerbaar-
heid één van zijn belangrijkste
troeven. Hij kan moeiteloos
worden aangepast aan diverse
soorten trays en gewenste
rijconfiguraties, wat hem
uniek maakt in de sector.”
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