
Javo PPU 2.0

De compleet vernieuwde Javo PPU 2.0 biedt de oplossing voor het 
automatisch plaatsen van ronde en vierkante potten op transport-
karren. Ideaal voor het overbruggen van grotere afstanden in 
uw kwekerij. Deze compacte en accurate overduwer neemt een 
menselijke handeling uit handen. 

Kenmerken
Door middel van het touchscreen met wel 50 programmamogelijk-
heden is de Javo PPU 2.0 éénvoudig om te stellen naar een andere 
potmaat, dit maakt de machine zeer gebruiksvriendelijk. De 
machine kan naast potten ook trays verwerken. 

Door de samenwerking tussen de kettingbaan met de overduwunit 
worden uw potten altijd naar wens gepositioneerd op de kar. De 
liftbeweging houdt de potten recht. Dit voorkomt dat de potten 
omvallen tijdens het overduwen en zorgt er bovendien voor dat 
grotere en hogere planten niet in elkaar verstrengeld raken. Mede 
daardoor zal het afstrooimateriaal dus niet van de pot vallen.
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Voordelen
•   Geschikt voor diverse karbreedtes en -hoogtes.

•   Geschikt voor ronde en vierkante potten en trays.

•   Zowel linksom als rechtsom uitvoerbaar.

•   Bediening middels display met touchscreen. 

•   50 programmamogelijkheden.

•   Potten worden recht overgeduwd en omvallen  

wordt voorkomen.

•   Afstrooimateriaal wordt niet verspild.

•   Planten raken niet in elkaar verstrengeld.

•   Hoge snelheid mogelijk, doordat de verschillende 

procesbewegingen gelijktijdig bewegen. 

•    Potten worden altijd naar wens op de kar gepositioneerd.

•   CE gemarkeerd en voldoet aan de machinerichtlijn  

2006/04/EG of aan de UL/CSA richtlijn voor  

de VS en Canada.

Meer informatie over de Javo PPU 2.0 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: ronde, vierkante potten en trays

Potmaten: 10,5 t/m 45 cm

Traybreedte: tot ca. 30 cm

Capaciteit: tot ca. 400 slagen per uur

Breedte transportband: 300mm

Karhoogte: min. 300 mm, max. 630 mm

Karbreedte:
standaard 1.500 mm, optioneel  
1.200-1.800 mm

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

Aansluiting: 16A, 5 polige CEE stekker
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