
Collega Wijngaardeniers,

Allereerst een gelukkig en vruchtbaar 2010 toegewenst !
Dit jaar komt de uitbreiding van Domein de Wijngaardsberg in productie. Om het grotere volume te kunnen 
verwerken schaffen wij een nieuwe pers aan. Daarom biedt ik onze Willmes WP1000 wijnpers te koop aan.
De Duitse fabrikant Willmes geldt als een van de topmerken voor wijnpersen.
De Willmes WP1000 is een pneumatische pers met een centrale balg.

Het is een zogenaamde open pers, de mantel is geheel geperforeerd.  De meesten geven de voorkeur aan 
een open pers omdat de perscyclus korter is en de pers makkelijker schoon te maken is (een gesloten 
pers is bedoeld voor een reductieve maceratie in de pers zelf).
Zowel de mantel als de mantelringen zijn van RVS (RVS mantelringen waren een extra optie).
De capaciteit van de pers is 1000 liter. Ik pers hele trossen en krijg er dan 650-700 kg per keer in. Voor 
ontsteelde en gekneusde druiven perst is dat ruim 2000 kg per persgang, bij vergiste druiven 3000 kg.
Losse 2-cilinder compressor op pallet. Voorzien van overdruk beveiliging compressor en pers, en van een 
beveiliging tegen persen met open vuldeur.
Lengte 3,35 meter, breedte 1,47 meter, hoogte 1,40 meter, gewicht circa 1100 kg.
Wat de pers niet heeft is moderne computersturing. De bediening is handmatig. Dat is overigens niet moeilijk 
en je hebt maximale controle over het resultaat.
De pers is in uitstekende staat. Het lakwerk is bij de leverancier Hoffman vernieuwd en in prima staat.
De centrale balg is vorig jaar vernieuwd en kan weer een hele generatie mee.
Op de site van Hoffman staan een aantal Willmes WP1000 persen te koop:
http://www.hoffmannlandmaschinen.de/Gebrauchtmaschinen.68.0.html?gruppe=2
In deze toestand en uitvoering, met nieuwe balg en compleet met compressor, betaal je bij Hoffman voor 
deze pers ca. 7000 Euro excl..
Ik biedt de pers aan voor 4950 Euro exclusief BTW.
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