Volautomatische
kistenvuller (KK)
Product- en gebruikersvriendelijke kistenvuller voor
het verwerken van grote capaciteiten.

Eigenschappen Visser kistenvuller Type KK:
> Met deze machine kunnen eenvoudig kisten met lengtes
van 120 tot 200 cm volautomatisch gevuld worden.
> De machine heeft een beweegbare knikband die tot op de
bodem van de te vullen kist knikt.
> Tijdens het vulproces zal de vulband zich geleidelijk
terugtrekken, zodat de kisten zonder valhoogte gelijkmatig
worden afgevuld.
> De kisten blijven op de vloer staan, en kunnen eventueel
eenvoudig op weegbalken gezet worden. Ook kunnen
kisten op een rollenbaan geplaatst worden.
> De 70 of 80 cm brede knikband kan uitgevoerd worden als
gladde band of voorzien van meenemers afhankelijk van de
werkomstandigheden.
> Met een lengte van 3,40 m en.. een breedte van 1,25 m is de
machine erg compact gebouwd.
> U kunt uw eigen vulprogramma op een eenvoudige manier instellen.
> De machine is PLC gestuurd en voorzien van een touchscreen
bedieningsdisplay.

Visser aanvoerbanden
> Aanvoerband met vaste knik
> Lengte 4,50 m, bandbreedte 650 mm
> Rubberband met chevronprofiel 16 mm
> Eenvoudig verrijdbaar
> In hoogte verstelbaar mechanisch of met hydro-cilinder
> Schakelbaar aan stortbak, sorteerlijn met aut. afslag
> multifunctioneel inzetbaar

Technische specificaties
> Totale lengte
> Werklengte
> Totale breedte
> Aanvoerhoogte
> Lengte bovenband
> Breedte bovenband
> Standaard geschikte
> Voor kistmaten

3,40 m
4,40 m*
1,25 m
1,89 m
2,95 m
0,70 / 0,80 m
160x120x125 of
140x110x125 cm

Technische specificaties aanvoerband

Opties

> Totale lengte vanaf 4,50 m
> Rubberband 65 cm breed, chevronprofiel
> 16 mm hoge meenemers
> Aandrijving met trommelmotor
> Bandsnelheid 38 m / min
> Vaste knik
> Verrijdbaar
> In hoogte verstelbaar mechanisch pen/gat of
met hydraulische cilinder.

> Frequentieregelaar
> Aanvoerband
> Weegsysteem
> Trilplaten

Voor afwijkende kistmaten machine op aanvraag.
> Bovenband met aandrijving met 2 trommelmotoren.
> Bandsnelheid 38 m/min
Technische wijzigingen voorbehouden.
* Afhankelijk van kistmaat

Prinsen BV
Emmeloord Traktieweg 18 8304 BA

Tel. +31(0)527 - 61 16 48

info@prinsenbv.com

Nederland

Fax +31(0)527 - 61 16 72

www.prinsenbv.com

