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

Eigenschappen Visser kistenvuller Type KV:
> Geschikt voor verschillende kistmaten (160 x 120 of 140 x 110)
> Volautomatische PLC-besturing i.c.m. touchscreen, hierdoor
is het mogelijk zelf het gewenste programma te maken met
keuze uit capaciteit, valhoogteverhouding en kistlengte, extra
heen- en weergaande bewegingen
> Standaard met kistenteller, fasefolgordemelding,
storingsmelder, automatische reset, kistmeldlampen
> Grote capaciteit mogelijk tot ca. 75 t/uur
> Compact geconstrueerd
> Bovenband rubber of PVC 80 cm breed, aandrijving met
twee trommelmotoren
> Kan gecombineerd worden met (geijkte) weegbalken en printer
> Bijpassende opvoerband apart leverbaar
> Zeer sterk geconstrueerde machine,
gemaakt van kwalitatief
..
hoogwaardige materialen, met een lange levensduur zowel voor
de agrarische als de industriele bedrijven.
> Zware 3 traps cilinder

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
> Totale hoogte
> Werkhoogte
> Lengte bovenband
> Maximum hoogte met kist
> Standaard geschikte
> Voor kistmaten

4,20 m
5,20 m
1,35 m
1,89 m
2,07 m
3,00 m
2,30 m
2,80 m
160x120x125
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.
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