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Kenmerken
De lengte van de band is samengesteld uit modules van 2,5-3,5m 
en is standaard leverbaar tot een lengte van 12 meter. Een gecad-
meerde beschermrand voorkomt beschadiging van de band door 
een heftruckvork.

Met de variabele werkhoogte (700mm - 900mm) is de Javo Buf-
ferband eenvoudig te koppelen aan andere systemen. 

De Bufferband heeft een hoogwaardige banddoek voorzien van 
twee stuursnaren, ten behoeve van een exacte positionering van 
het loopvlak. Een robuust stalen frame en een speciaal ontwikkeld 
gesloten stalen glijbed zorgen samen voor een betrouwbare en 
duurzame werking.

In combinatie met de Javo Overduwrobot (JOR) en/of Afneemrobot 
(JAR) is de Bufferband verder te automatiseren. 

Javo als uw leverancier
Deze logistieke situatie zorgt voor een aanzienlijke arbeids-
besparing. Wij bieden onze klanten advies en oplossingen op 
maat voor verschillende behoeften. Daarnaast biedt Javo een 
uitstekende after-sales service. Javo is u graag van dienst om dit 
verder inzichtelijk te maken.

Javo Overduwrobot (JOR)
Een gestandaardiseerde oplossing om potten of trays snel en 
efficiënt op een Javo Bufferband over te zetten. 

Via het touchscreen met keuzemenu zijn er vele mogelijkheden 
m.b.t. bufferpatronen en extra functionaliteiten. Eventuele
storingen worden direct weergegeven op het scherm. Hierdoor is 
de stilstand minimaal en het systeem zeer gebruiksvriendelijk.

De JOR is voorzien van een vlakke overduwbalk en afgesteld op 
1 invoerrichting. Een uitgebalanceerd PLC programma levert een 
hoge continuïteit.

De vorkbeweging is elektronisch in snelheid regelbaar, geluids-
arm en heeft de mechanische aandrijving in het midden van de 
overduwbalk. 

Javo Afneemrobot (JAR)
In combinatie met de Javo Bufferband, transporteert dit gepa-
tenteerde afneemsysteem potten en trays moeiteloos vanaf de 
bufferband op de afvoerband. 

Met de Afneemrobot van Javo kan een zeer hoge capaciteit
worden gehaald tot 350 bewegingen per uur, afhankelijk van 
potmaat en stabiliteit.

De vernieuwde bewegingstechniek is middels PLC elektronisch 
in snelheid regelbaar, zeer duurzaam en geluidsarm. 

De Javo JAR is standaard voorzien van een afvoerband, die 
wordt afgesteld op één uitvoerrichting. 

Door het robuuste, zwaar uitgevoerde systeem kunnen ook grote 
potten en licht in elkaar gegroeide gewassen eenvoudig worden 
verwerkt.

Bufferen en sorteren van potplanten en trays gaat door middel van de Javo Bufferband 
moeiteloos. Afmetingen variërend in lengte en breedte bieden voor elke opstelling een
passende oplossing. 
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