
Javo Rotofill

100% vulkwaliteit van trays tot 450mm breed 
Deze uiterst betrouwbare en unieke trayvulmachine verwerkt  
diverse traysoorten, ook stektrays en multicel-trays, zonder moeite. 
Het unieke afvulprincipe zorgt voor homogeniteit en de juiste  
verdichting van het substraat over de hele tray. 
De machine is zeer wendbaar en eenvoudig te verplaatsen.  
Door een koppeling met verdere automatiseringen is een compleet 
geautomatiseerde lijn mogelijk, van ontstapelen tot en met watergeven. 

Hoe werkt de machine
De grondband met snaargeleiding is in snelheid regelbaar en  
voert de grond naar de elevator, die vervolgens de grond naar  
een grond-verdeel-rotor brengt. 

De hoogte van de grond-verdeel-rotor boven de tray en tril-unit  
onder de aanvoerband zijn instelbaar, voor een nauwkeurige 
instelling van de verdichting en perfecte vulling van de gehele tray.
De gevulde trays worden afgewerkt door middel van een borstelunit, 
die in hoogte verstelbaar is. De afgeborstelde grond valt terug in  
de voorraadbak, door middel van het geavanceerde retour-systeem. 
Een transportband brengt de gevulde trays in regelbare snelheid 
verder. 



Voordelen
• Eenvoudig verstelbaar voor verschillende  

trayhoogtes en -breedtes
• De grond-verdeel-rotor zorgt voor een nauwkeurige,  

contactloze verdeling in de trays
• Geen perslucht nodig
• Eenvoudig te koppelen aan andere systemen
• Aanvoerband in snelheid regelbaar
• Links- of rechtsom uitvoerbaar (af-fabriek)
• Zeer wendbaar, door 4 wielen waarvan 2 zwenkwielen met rem
• Uniek afvulsysteem voor een perfecte vulling van elke tray
• Opklapbare aanvoerband, voor ruimtebesparing in opslagruimte
• Zeer schoon, door het grond-retour-systeem

Beschikbare opties
• Tray-zijgeleiding
• Grondbakverhoging, voor 750 liter extra capaciteit
• Verwerking van smalle trays
• Geschikt voor de verwerking van aardbeien-trays  

(zeer compacte vulling)
• Compleet geïntegreerde traylijn voor een volledig 

geautomatiseerde verwerking van ontstapelen tot watergeven
• Diverse aan- en uitvoermogelijkheden
• Iedere RAL-kleur mogelijk
• Meerdere elektra mogelijkheden

Technische specificaties

Geschikt voor: pottrays, perkgoedtrays, multitrays, aardbeien-trays

Traymaten: tot 450mm breed

Capaciteit: tot 900 trays per uur (afhankelijk van omstandigheden)

Lengte: 3.100 mm

Breedte: 2.400 mm

Hoogte: 2.040 mm

Inhoud grondbak: 845 liter

Gewicht: 700 kg

Spanning: 400V 50Hz / 220V 60Hz

Vermogen: 2,05 kW

Aansluiting: 16A, 5 polige CEE stekker

Als u meer informatie wilt ontvangen, neem dan gerust contact met Javo op.
Wij zijn u graag van dienst.
Westeinde 4, 2211 XP, Postbus 21 2210 AA, Noordwijkerhout, Holland 
T: +31 (0) 252 343 121 F: +31 (0) 252 377 423 E: info@javo.eu

www.javo.eu

Contact

Javo Rotofill


