
Javo Easytopper

Deze machine strooit een afdeklaag naar keuze op de bovenzijde 
van de pot en onder de plant, om de groei van onkruid en 
mos tegen te gaan. In een handomdraai is een perfecte 
instelling van de aanvoer gereed. Met het in snelheid regelbare 
doorvoersysteem is de toplaag altijd naar wens instelbaar. Via 
een zeer eenvoudige verstelling is de Javo Easytopper snel om te 
bouwen naar een andere potmaat.

Hoe werkt de machine
Met het beproefde opvoersysteem is een gelijkmatige en snelle 
opvoer gegarandeerd. De doceerplaat in combinatie met de band 
in de bunker van de machine zorgen voor een zeer nauwkeurige 
afstelling.

Een eenvoudig verstelbare glijplaat strooit het afstrooimateriaal 
nauwkeurig op de pot. Ronde potten worden gedraaid, om het 
materiaal gelijkmatig te verdelen op alle plekken onder de plant.
Voor het verlaten van de machine wordt de pot afgestreken en het 
teveel aan materiaal retour gevoerd. Dit zorgt voor een schone 
omgeving en is bovenal kostenbesparend.
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Nauwkeurige en snelle bescherming tegen onkruid en mos
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Voordelen
• Bevoorrading van het afstrooimiddel mogelijk vanaf 

meerdere zijden

• Uitermate geschikt voor werken met meerdere pot- 
maten, door de eenvoudige verstelling

• Onderhoudsarm, door toepassing van beproefde  
technieken

• Eenvoudige bediening

• Zeer wendbaar door 4 wielen, waarvan 2 zwenkwielen

• Eenvoudig te koppelen aan andere systemen

• Variabele opstelling, naar klantwens te bepalen (links- 
of rechts uitvoerbaar)

• Nauwkeurige afstelling door de doseerplaat en de band 
in de machine

• Elektronisch in snelheid regelbare doorvoersnaren

Meer informatie over de Javo Easytopper of een demo?

Neem contact met ons op.

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

www.javo.eu

Contact

Technische specificaties

Geschikt voor: ronde en vierkante potten

Potmaten: 8 - 32 cm (12 liter)

Capaciteit: tot ca. 6.000 potten per uur*

Afmetingen (l x b x h): 3.160 mm x 1.730 mm x 2.210 mm

Inhoud grondbak:  770 liter

Gewicht: 600 kg

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

Vermogen: 2,4 kW

Aansluiting: 16A, 5 polige CEE-stekker

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

Javo Easytopper

Beschikbare opties
• Grondbakverhoging

• Elektronische snelheidsregeling en omkeerschakelaar  
voor de elevator

• Diverse mogelijkheden voor afborstelen

• Meerdere elektra-mogelijkheden

• Verschillende opties voor uitborstelen grond uit pot

• Schudunit


