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Potmachines
Het zeer uitgebreide programma biedt de juiste oplossing voor het oppotten van  
alle potplanten en bomen in potten en zakken. Daarnaast biedt Javo een aantal  
machines, die speciaal ontwikkeld zijn voor planten met een los wortelgestel.  
Wij leveren maatwerk door middel van optionele modules, waardoor wij de  
potmachine kunnen bieden, die nauw aansluit op uw wensen en behoeften.

Javo Plus M 2.0
De nieuwste machine binnen de Plus-serie, voor potten van 
10 t/m 32 cm (12 liter). Deze potmachine is inzetbaar voor het 
vullen van potten, planten met los wortelgestel en biedt diverse 
andere mogelijkheden. Verandering van potmaat is zeer snel te 
realiseren. Deze potmachine is verkrijgbaar in 3 verschillende 
pottenbaanuitvoeringen, ieder voor een eigen toepassing.

Javo Plus X
De grootste binnen de Plus serie, met name geschikt voor het 
oppotten van grote en zware potten van 19 t/m 38 cm. Door een 
elektronisch regelbare grondaanvoer is er een zeer nauwkeurige 
afstelling mogelijk en beperkt structuurverandering tot het  
minimum.

Javo Plus
Deze potmachine met ronde pottenbaan is geschikt voor potten 
van 9 t/m 23 cm. De elektronisch regelbare verstelling biedt een 
groot voordeel bij gebruik van meerdere potmaten. De rubberen 
opvoerriemen en speciale pottenbaanaandrijving maken de 
machine geluid- en onderhoudsarm.

Javo Ecobasic
Compacte, zeer complete potmachine voor 8 t/m 21 cm potten. 
De snelle verstellingsmogelijkheid maakt de Javo Ecobasic met 
name geschikt voor werken met meerdere potmaten. De machine is 
technisch perfect en eenvoudig te verplaatsen.
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Javo Super Mega
Met de Javo Super als basis, biedt deze potmachine nog meer 
werkruimte aan de pottenbaan. De Super Mega is geschikt voor 
diverse potmaten. Door de royale werkruimte en de verstelbare 
werkhoogte, is deze machine ideaal voor grote en hoge potten.
 

Javo Super
Deze solide universele potmachine verwerkt potten van 5,5 t/m 
24 cm, optioneel zelfs tot 40 cm. Door toepassing van een uniek 
grond-opvoer-systeem is de Javo Super technisch ongeëvenaard 
en vriendelijk in gebruik. Dit zorgt voor een hoge mate van 
bedrijfszekerheid.

Javo Standard 2.0
Een volwassen, volledig geoptimaliseerde potmachine, geschikt 
voor vrijwel alle potten van 5,5 t/m 25 cm. Door de unieke 
aandrijftechniek bewegen de potten rustig en schokvrij op de 
pottenbaan. Het stopmoment van de pot langer, dit geeft rust in het 
werkproces.

Javo Easytopper
De machine strooit een afdeklaag (bark) op de bovenzijde van de 
pot, om de groei van mos of onkruid tegen te gaan. De Easytopper 
is geschikt voor ronde en vierkante potten en is via een eenvoudige 
verstelling snel om te bouwen naar andere potmaten.
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Javo Unimax
Vullen van grote potten tot meer dan 100 liter is met deze vulmachine 
geen probleem. De Javo Unimax is geschikt voor alle maten potten, 
zakken en trays. Door de vrije val van de grond, kunnen planten met 
een klein en groot wortelgestel probleemloos worden verwerkt.

Javo Unimax XXL
Met de Unimax als basis, gecombineerd met een nauwkeurige  
grond-doseerunit en extra vullijn, is de Javo Unimax XXL 
speciaal geschikt voor grote en zware potten tot 100 liter. De 
geautomatiseerde aan- en afvoer van de pot beperkt het zware 
werk.

Javo Potopzetters
De verschillende potopzetters van Javo zijn op meerdere manieren uit 
te voeren. Zo kan er enkel- en dubbelwerkend mee worden gewerkt 
en kan er optioneel worden gewerkt met vierkante potten. Ze zijn 
uit te breiden met afblazers of een potten-voorraadband. Vraag 
vrijblijvend naar de mogelijkheden voor u. 

Mechanische  
potopzetter

Pneumatische  
potopzetter

Pneumatische potopzetter 
met PLC besturing
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Trayautomatisering
Een compleet programma voor de meest uiteenlopende traymaten. De machines  
zijn ook eenvoudig te combineren tot een volledig geautomatiseerde lijn. Voor het 
ontstapelen en vullen van trays, maar ook voor het drukken van gaten en water geven. 
Alle denkbare opstellingen zijn mogelijk. In nauw overleg met de tray- en  
potfabrikanten kunnen wij een goede werking garanderen.

Javo Excellent
Deze geluidsarme machine ontstapelt verschillende soorten 
trays en plaatst deze op een transportband. Innovatieve 
technieken staan garant voor een rustige, schokvrije slag. Door de 
veiligheidsschermen garandeert de machine maximale veiligheid.

Javo Rotofill
De betrouwbare en unieke trayvulmachine, voor een 100 % 
vulkwaliteit van trays tot 45 cm breed. Ook stektrays en multi-
celtrays worden moeiteloos gevuld. De trileenheid boven en onder 
de tray zorgt voor homogeniteit en de juiste verdichting van de 
grond. 

Javo Drukstation
Een zeer gebruiksvriendelijke machine om gaten te drukken in 
het substraat in trays. Het Drukstation maakt het steken van 
stekmateriaal makkelijker en draagt bij aan de kwaliteit van het 
gewas. De machine garandeert nauwkeurige en vormvaste gaten.

Javo PITA
Deze ontstapelaar plaatst lege potten automatisch in een 
tray. Bij de ontwikkeling van de PITA is rekening gehouden met 
verstelmogelijkheden en kan eventueel meerdere traymaten op 
dezelfde lijn verwerken. Perfect te combineren met de Javo Excellent.
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Javo Traywasser
Een kleine, onderhoudsvrije en wendbare machine om alle soorten 
en maten trays af te spoelen, en optioneel na te spoelen met 
desinfectiemiddel. De trays worden op een speciaal geprofileerde 
transportband gezet met een in snelheid regelbare motor. 

Javo Watergeefsysteem
Javo biedt verschillende mogelijkheden voor het optimaal 
bevochtigen van potten en trays. Daarbij wordt gebruik gemaakt 
van een uitgebalanceerde sproei- en doorvoertechniek. De 
onderhoudsvrije doorvoerband kan het water recirculeren.
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Grondsystemen
Diverse systemen voor de aanvoer en verwerking van substraat. De keuzes en 
mogelijkheden kunnen feilloos worden ingevuld. De Javo Grondsystemen bieden 
maximaal structuurbehoud, volume en luchtvochtigheid en zijn geschikt voor de 
verwerking van grond, ander substraat en eventueel (afval) bulkmateriaal. 
De machines zijn gemakkelijk in te passen in diverse opstellingen.

Javo Big Bale
Een grondsysteem voor het zorgeloos en efficiënt verwerken van 
samengeperst substraat of bark uit big bales. Middels automatische 
dosering wordt het materiaal direct en met de gewenste hoeveelheid 
opgevoerd. De machine is geschikt voor alle standaard big bales.
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Javo Toploader
Al ruim 15 jaar een unieke oplossing voor het bufferen en verwerken 
van potgrond. Een vork in combinatie met een gepatenteerd 
schraapsysteem garanderen een uitstekende werking en minimale 
onderhoudskosten.

Javo Bandbunker
De oplossing met een grote variabele opslagcapaciteit, om grote 
hoeveelheden substraat nauwkeurig te doseren. De robuuste, 
zelfdragende constructie wordt compleet bedrijfsklaar geleverd. 
Het substraat kan via een vrachtwagen in de bunker worden 
gedeponeerd. 

Javo Mixer
Deze machine biedt de mogelijkheid om een nauwkeurige 
hoeveelheid substraat snel te mixen en kan in 2 - 4 minuten ca. 1 m³ 
grond verwerken. De machine is geschikt voor alle grondsoorten en 
kan zowel van de boven- als achterkant worden gevuld. 

Javo Big Filler
Deze mobiele substraat-voorraadbunker biedt een flexibele 
oplossing voor het bufferen en nauwkeurig doseren en opvoeren van 
substraat. De Big Filler is zeer gebruiksvriendelijk en geschikt voor de 
meest uiteenlopende substraatsoorten. 
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Transportsystemen
Geautomatiseerde oplossingen voor het transporteren, sorteren en bufferen 
van potten en trays. De systemen worden opgebouwd uit diverse standaard, 
beproefde producten. Variërende afmetingen bieden voor elke opstelling een 
passende oplossing, die geheel naar wens van de klant is in te vullen. Alles is flexibel, 
probleemloos aan te sluiten op andere systemen.

Javo Transportband
De transportbanden van Javo zijn licht maar zeer sterk, door een 
speciaal ontwikkeld frame. Er zijn verschillende uitvoeringen en 
afmetingen leverbaar. De hele band wordt gedragen, waardoor ook 
bij zware potten een schokvrije transport mogelijk is. 

Javo  Transportband - koppelsysteem 
Met het koppelsysteem zijn de Javo transportbanden in 
verschillende lengtes en breedtes aan elkaar te monteren. Met één 
motordeel kunnen meerdere banden op exact dezelfde snelheid 
worden aangedreven. Het systeem is wegneembaar en de banden 
blijven verplaatsbaar. 

Javo Gevelband
Een geluids- en onderhoudsarme transportband, speciaal 
ontwikkeld voor het overbruggen van zeer grote afstanden. De band 
bestaat uit een RVS profiel met rolondersteuning van het loopvlak. 
Het speciale zijprofiel maakt een makkelijke haakse beweging 
mogelijk.

Javo Sorteersysteem
In combinatie met een uitgebalanceerde software, worden 
transportbanden ingezet als plant-buffersysteem. Sorteren op 
grootte en/of kleur zorgt voor een snel en efficiënt afleverproces. 
Diverse afmetingen en klant specifieke opstellingen mogelijk. 
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Javo Bufferband
Bufferen en sorteren van potten en trays gaat door middel van dit 
systeem moeiteloos. Het systeem biedt een zeer hoge flexibiliteit 
door de combinatie van modules. In combinatie met de Javo JOR en 
JAR is de Javo Bufferband verder te automatiseren. 

Javo JAR (Afneemrobot) 
In combinatie met de Javo Bufferband, transporteert dit 
gepatenteerde afneemsysteem ronde potten moeiteloos vanaf 
de bufferband op de afvoerband. De afneembeweging is middels 
PLC traploos elektronisch in snelheid regelbaar, zeer duurzaam en 
geluidsarm. 

Javo JOR (Overduwrobot) 
Een gestandaardiseerde oplossing om zowel potten als trays 
snel en efficiënt op een Javo Bufferband over te zetten. Via een 
keuzemenu op het touchscreen zijn er vele mogelijkheden m.b.t. de 
bufferpatronen en aan-/uitschakelen van extra functionaliteiten.
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Robotsystemen
De systemen bieden een geautomatiseerde oplossing voor het bufferen, oprapen  
en neerzetten van potten en trays. Gedegen ontwikkelingen voor het maximale 
rendement, die probleemloos zijn te integreren met eventueel andere toeleveranciers. 
De robots bieden, in combinatie met logistieke systemen, een hoge arbeidsbesparing 
en zijn geschikt voor bijna alle planten en bomen.

Javo Compact
Een lineaire robot met een uniek opraap- en neerzetprincipe. Zelfs 
bij topzware planten en planten hoger dan 1 meter kunnen hoge 
capaciteiten worden gehaald, terwijl de robot rustig zijn werk blijft 
doen. De robot is in ieder gewenst containersysteem te integreren.

Javo Swing
Deze universele robot wordt al ruim 20 jaar toegepast in de 
tuinbouw- en boomkwekerijsector. Het duurzaam uitgevoerde 
systeem is geschikt voor het oprapen en neerzetten van potten op 
rolcontainers, transportwagens en pot-positioneer-banden.

Javo Linea Recta
Deze robotvariant bestaat uit de beproefde technieken van 
de Javo Compact, gecombineerd met een vernieuwende, 
gebruiksvriendelijke lineaire techniek. De Javo Linea Recta 
verplaatst potten met uiterste precisie, desgewenst met zeer hoge 
snelheid. 

Javo PPU 2.0 
De compleet vernieuwde Javo PPU 2.0 biedt de oplossing voor het  
automatisch plaatsen van ronde en vierkante potten op 
transportkarren. De unieke beweging zorgt ervoor dat potten altijd 
recht op de transportkar worden geplaatst. 
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Over Javo
Javo is onderdeel van de Nobels Group. Binnen deze groep heeft Javo drie 
zusterondernemingen, Nobels, Agro Techniek en Javo International. Allen staan in 
het teken van ontwikkeling, fabricage en advisering van machines en systemen voor 
onder andere de wereldwijde (glas) tuinbouw en boomkwekerijsector. 

Vanaf 1 januari 2018 is de Nobels Group gevestigd op de nieuwe locatie op het 
Bulb Trade Park in Noordwijkerhout. In de twee nieuwe panden hebben wij vele 
mogelijkheden tot uitbreiding om de huidige en toekomstige groei van de Nobels 
Group op te vangen. Vanuit de nieuwe locatie produceren en innoveren wij 
kwaliteitsproducten voor onze vestigingen in Nederland en Noord-Amerika. Samen 
met een wereldwijd dealernetwerk is Javo in meer dan 60 landen actief. 
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Maatwerkoplossingen
Javo denkt graag met u mee. Naast het hiervoor genoemde 
productenprogramma, bieden wij ook klantspecifieke 
maatwerkoplossingen. De korte lijnen met onze eigen 
machinefabriek in Nederland zorgen ervoor dat wij snelle 
doordachte oplossingen kunnen realiseren, in nauwe 
samenwerking met u. 

Door jarenlange ervaring en een compleet leveringspakket, 
hebben wij vele kwekers al een pasklare oplossing kunnen 
bieden.

JavoNet
JavoNet is de gratis en persoonlijke online helpdesk van Javo, die u nog meer inzicht biedt bij het 
gebruik van uw machine. Een unieke service, waarmee u veel tijd en kosten kunt besparen. 

Online toegang tot eigen machine-informatie
Via JavoNet hebben klanten direct toegang tot specifieke informatie over hun eigen Javo 
machine. Naast de handleiding en onderhoudsvoorschriften vindt u ook technische informatie, als 
storingsinstructies en tekeningen met onderdeelnummers. Instructiefilms kunnen u ondersteunen 
met de afstelling van de machine en zorgen voor een nog beter resultaat.

Op maat gemaakt
Klanten van Javo kunnen via de website www.javo.eu een eigen account aanvragen. JavoNet 
wordt helemaal op maat voor u gemaakt, want door de vele combinatiemogelijkheden is geen 
machine hetzelfde. Doordat uw machine is voorzien van een uniek serienummer, kunnen wij de 
specifieke technische documenten aan uw account koppelen. Zo beschikt u altijd over de juiste 
informatie.

Javo APP
Vanaf nu is het mogelijk om 24/7 inzicht te hebben in uw productieproces, waar u ook bent. Heel 
eenvoudig met de Javo APP. Elke machine die voorzien is of kan worden van een PLC kan hiermee 
worden uitgerust. 

De APP toont:
• Huidige status (gestart, gestopt)
• Huidige aantal slagen per uur (huidige snelheid/ gemiddelde snelheid)
• Het aantal draaiuren 
• Running time
• Eventuele storing (storingstijd)
• Grafische weergave van draaiuren, aantal slagen, welke periode
• Laatste tijdsmeting (standaard 1x per uur, of als er een trigger is zoals een storing)



Meer informatie?
Neem gerust contact op met Javo. Wij zijn u graag van dienst. 

Bulb Trade Park 1
2211 SW  Noordwijkerhout
The Netherlands

T: +31 (0) 252 343 121
E: info@javo.eu

www.javo.eu
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