
Javo Big Bale

Het verwerken van substraat of bark vanuit big bales gaat met
deze doseerunit zonder moeite. Door het elektrisch aangedreven
kantelsysteem is de Big Bale traploos en veilig te kantelen en blijft
de omgeving schoon.

De Javo Big Bale is eenvoudig in gebruik en onderhoudsvriende-
lijk. De machine is eenvoudig te verplaatsen met behulp van een
heftruck. Optioneel kan de Javo Big Bale worden voorzien van
wielen en is deze met een palletwagen makkelijker te verplaatsen.

Hoe werkt de machine
Het materiaal wordt, door middel van automatische dosering, 
direct en met de gewenste hoeveelheid opgevoerd naar de 
uitstortmond. De opvoerketting schraapt de grond van de big bale 
los en voert deze op.

De machine is standaard voorzien van een verstelbare 
grondwoeler, om het substraat naar de gewenste grofheid terug te 
brengen. Onder de uitstortmond is een niveauregelaar gemonteerd 
met in hoogte verstelbare meetpunten, die de grondtoevoer naar 
behoefte van de aansluitende machine regelt.
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Voordelen
• Eenvoudige bediening

• Hoge kwaliteit ketting en kettingwielen

• Nauwkeurige substraatdosering

• Geschikt voor alle standaard big bales

• Maximaal structuurbehoud, volume en luchtigheid

• Veilige opstelling door geïntegreerd kantelsysteem

• Onderhoudsvriendelijk

• Niveauregelaar voor automatische dosering

• Verende veiligheidsklep voor ongeregeldheden in potgrond,

• per product verstelbaar

Meer informatie over de Javo Big Bale 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: alle standaard big bales

Capaciteit: afhankelijk van uitvoering, pot en grond

Lengte: 3.480 mm (ex. niveaureg.)

Breedte: 1.696 mm

Hoogte: 2.195 mm

Gewicht: 1.380 kg

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

Aansluiting: 16A, 5 polige CEE stekker

Javo Big Bale

Beschikbare opties
• Geschikt voor potgrond en bark in diverse verpakkings-

vormen

• Verrijdbare uitvoering

• Water-doseer-installatie

• Verhogingsset (350 mm)


