Javo Ecobasic

De complete, zeer compacte potmachine
De Javo Ecobasic verwerkt potten van 8 - 21 cm. De snelle
verstellingsmogelijkheid maakt de machine met name geschikt
voor werken met meerdere potmaten. Deze machine is scherp
geprijsd en compleet met potonstapelaar, pottenafloop,
boorinstallatie en in snelheid regelbare transportband. De
transportband is rechts, links of in het verlengde van de machine
te plaatsen. Mede hierdoor is de machine zeer flexibel.
Hoe werkt de machine
De grondband brengt het substraat stapsgewijs naar de
elevator. De potopzetter zet de potten in de pottenkrans, die
de potten vervolgens schokvrij voortbeweegt.De elevator
deponeert het substraat in de potten. De afstrijker met speciaal
ontwikkelde transportband brengt de overtollige grond terug
naar het grondbak. De boor maakt, indien gewenst, een
gat in het substraat. De pottenkrans brengt de potten naar
de mechanische afloop, waar deze op de transportband
worden geschoven. De potten kunnen handmatig worden
afgenomen of de band kan worden gekoppeld aan verdere
automatiseringen.
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Javo Ecobasic
Voordelen

Technische specificaties

• Compacte bouw.
• Laagste kostprijs per gevulde pot.
• De pottenbaan heeft 8 potposities.
• In snelheid regelbare pottenbaan.
• Transportband in snelheid regelbaar.
• Pottenafloop in 3 richtingen aan de pottenkrans te plaatsen.
• Het unieke grond-retour-systeem voorkomt opstopping en
verspilling van het substraat.
• Uitermate geschikt voor werken met meerdere potmaten,
door de eenvoudige verstelling.
• Zeer wendbaar door 4 wielen, waarvan 2 zwenkwielen met
rem.
• Eenvoudig te koppelen aan andere systemen.
• CE gemarkeerd en voldoet aan machinerichtlijn 2006/04/EG
of aan de UL-CSA richtlijn voor de VS en Canada.

Geschikt voor:

ronde potten, optioneel geschikt voor
vierkante potten

Potmaten:

8 - 21 cm, optioneel vanaf 5,5 cm

Capaciteit:

ca. 1.320 t/m 2.600 potten per uur *

Afmetingen (l x b x h):

2.980 mm x 1.250 mm x 1.700 mm

Inhoud grondbak:

700 liter

Gewicht:

690 kg

Spanning:

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

Vermogen:

1,85 kW

Aansluiting:

16A, 5 polige CEE stekker

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

Beschikbare opties
• Geschikt voor vierkante potten.
• Geschikt vanaf potmaat 5,5 cm.
• Grondbakverhoging.
• Omkeerschakelaar elevator.
• Verschillende uitbreidingen voor de mechanische potopzetter.
• Luchtwielen met meesturende voorwielen inclusief triangel
• Javo Doseerder
• Meerdere elektra mogelijkheden

Contact
Meer informatie over de Javo Ecobasic 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

