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Als u meer informatie wilt ontvangen, neem dan gerust 
contact met Javo International op.
Wij zijn u graag van dienst.

Westeinde 4, 2211 XP
Postbus 21 2210 AA 
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T: +31 (0) 252 343 121
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Potting machines

Javo ToploaderJavo Toploader

Hoe werkt de machine
De gepatenteerde sleeptechniek brengt het substraat naar een 
afvoerband. De vork wordt automatisch en nauwkeurig heen en 
weer getransporteerd.

De gladde zijwanden aan de machine zorgen ervoor dat er geen 
substraat achterblijft in de bunker. De bunker kan zeer efficiënt 
worden gevuld, door de mogelijkheid van een doorloop van de vork 
buiten de bunker. Een minimaal verlies van opslagcapaciteit boven 
het bulk materiaal.

Alle bewegingen worden nauwkeurig PLC bestuurd en zijn voorzien 
van een elektronische snelheidsregeling. Door de schakelmate-
rialen op de vork te monteren, kunnen alle kabels netjes worden 
weggewerkt.

Dit systeem is flexibel, doordat het in een bestaande of een nieuw 
te bouwen constructie kan worden gemonteerd. De Javo Toploader 
wordt binnen de standaard afmetingen klantspecifiek gebouwd en 
kan worden voorzien van diverse opties.

Javo als uw Toploader leverancier
Javo biedt haar klanten advies en oplossingen op maat voor 
verschillende behoeften. Daarnaast biedt Javo een uitstekende 
after-sales service. Inmiddels zijn er meer dan 50 Javo Topload-
ers met succes in gebruik genomen. Wij zijn u graag van dienst.

Voordelen:
•	 Zeer	hoge	capaciteit	mogelijk
•	 Compleet	en	zeer	duurzaam	systeem
•	 Laag	energieverbruik
•	 Zeer	lage	onderhoudskosten
•	 Geen	beperking	in	lengte
•	 Geschikt	voor	bijna	alle	bulk	materialen
•	 Verschillende	typen	wanden	mogelijk
•	 Gladde	zijwanden	zorgen	ervoor	dat	er	geen	substraat	achter-

blijft in de bunker
•	 Minimaal	verlies	van	opslagcapaciteit
•	 Afmetingen	instelbaar	(afhankelijk	van	de	eisen	en	functie)
•	 Minimaal	grondwerk	nodig
•	 Alle	werkende	delen	weg	van	het	bulkmateriaal	en	makkelijk	te	

bereiken voor onderhoud

Beschikbare opties:
•	 Extra	brede	bunker	(tot	6	meter)
•	 Systemen	naast	elkaar	te	monteren,	voor	extra	capaciteit
•	 Programma	voor	extra	hoge	opslagcapaciteit
•	 Geen	constructiedelen	boven	bunker,	ten	behoeve	van	vracht-

wagen met kiepbak
•	 Leverbaar	in	iedere	RAL-kleur
•	 Online	connectie	voor	snel	onderhoud
•	 Bijna-leeg	melding	via	e-mail	of	SMS
•	 Waarschuwing	bij	defect
•	 Verschillende	typen	wanden	mogelijk
•	 Bunker	van	bovenaf	laden
•	 RVS-uitvoering

Al meer dan 11 jaar de duurzame oplossing voor het bufferen en verplaatsen van grote hoeveel-
heden biomassa, (afval) bulkmateriaal en los gestort substraat. De Javo Toploader maakt gebruik 
van zuinige, baanbrekende technologie. Een vork in combinatie met een gepatenteerd schraap-
systeem garanderen een uitstekende werking.
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