
Javo Standard 2.0

Een volwassen potmachine, maar dan volledig geoptimaliseerd.
Dat is de Javo Standard 2.0. Deze potmachine verlegt de grenzen
van optimaal oppotten, want mede dankzij de nauwkeurige
pottenbaan-aandrijving bewegen de potten rustig en schokvrij
op de pottenbaan. Tevens is het stopmoment van de pot langer,
dit geeft rust in het werkproces. De verbrede grondelevator is
uitgevoerd met riemen en RVS schoepen, wat deze machine
geluiden onderhoudsarm maakt.

50 jaar ervaring
Ontdek de compleet nieuwe Javo Standard 2.0 met meer dan
voldoende werkruimte aan de pottenbaan. De bediening van de
potmachine is geplaatst op ooghoogte en binnen handbereik 
vanaf alle werkposities.
Via 2 RVS glijgoten is de grondtoevoer zeer nauwkeurig regelbaar
en geheel aan uw wensen aan te passen. Ook heeft u geen
omkijken meer naar de juiste spanning van de pottenbaanketting,
deze wordt automatisch op spanning gehouden. Vergis u niet in
de snelheid. De nieuwe Javo Standard 2.0 haalt met gemak een
capaciteit van 8.000 potten per uur. *
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De nieuwe standaard voor modern en efficiënt oppotten
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Voordelen
• Bredere elevator zorgt voor een constante grondopvoer.

• Mechanische regeling op de dubbele RVS glijgoot van de 
grondtoevoer is zeer verfjnd regelbaar.

• Grond blijft luchtig en heeft geen last van tunnelvorming door 
oplopen grondaanvoerband.

• Zeer precieze besturing van de pottenbaan door gebruik van 
een elektronische snelheidsregelaar.

• Gegarandeerde rustige loop en precisie door het nieuwe 
unieke aandrijfsysteem.

• Bedieningspaneel boven de pottenbaan, bereikbaar vanaf 
elke werkpositie.

• Mogelijk om de afloop op meerdere posities te plaatsen.

• Grondelevator uitgevoerd met nylon versterkte rubberen 
riemen, wat de machine geluiden onderhoudsarm maakt.

• Elevatorschoepen zijn van RVS.

• CE gemarkeerd en voldoet aan machinerichtlijn 2006/04/EG 
of aan de UL-CSA richtlijn voor de VS en Canada.

Meer informatie over de Javo Standard 2.0 of een demo?
Neem contact met ons op. 

Bulb Trade Park 1, 2211 SW  Noordwijkerhout, Nederland 
T: +31 (0) 252 343 121 E: info@javo.eu

www.javo.eu

Contact

Technische specificaties

Geschikt voor: vrijwel alle potten

Potmaten: 5,5 t/m 25 cm

Capaciteiten: ca. 900 – 8.000 potten per uur *

Afmetingen (l x b x h): 3.692 mm x 1.226 mm x 1.895,7 mm

Inhoud grondbak:  ca. 1.000 liter

Gewicht: ca. 900 kg

Spanning: 400V 50Hz 3~ +N +PE / 220V 60Hz 3~ +PE

Vermogen: ca. 4 kW

Aansluiting: 16A, 5 polige CEE stekker

* Genoemde snelheden zijn afhankelijk van machine-uitvoering, potmaten en substraat.

Javo Standard 2.0

Beschikbare opties
• Dubbelwerkend en als vierling uitvoerbaar, terwijl boren 

mogelijk blijft.

• Borstel.

• Pot om pot op de pottenbaan, voor het werken met grotere 
potten.

• Verlenging van de machine, voor meer potposities en  
mogelijke koppeling met transplanter.
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