TURN-OVER
Kistendraaier Kistenkantelaar Kistenwasser

1e K:
Kistendraaier voor gebruik om 1300kg kisten met pootgoed of ander uitgangsmateriaal
tijdens de bewaarperiode te draaien en om zodoende een losser en luchtiger product in de
kist te krijgen. Tevens bevorderd het draaien meer spruitvorming, door afbreken bestaande
spruit, die in het navolgende seizoen opbrengst verhogend kan gaan werken. Ook kan de
kistendraaier gebruikt worden om modder en zandresten te verwijderen.
2e K:
Kistenkantelaar welke tijdens de sorteerperiode dienst kan doen om uw product uit de
bewaarkist te kantelen in de bunker of stortbak. Door gebruik te maken van de zogenaamde
verhogingspoten, kan de Turn-Over gemakkelijk op de goede hoogte worden gezet om
hiermee de mogelijkheid te creëren om uw kisten te legen in uw stortbak en/of bunker.
3e K:
Kistenwasser om al uw 1300 kg bewaarkisten te reinigen. Met de bijgeleverde roterende
spuitkopframe en de externe aansluiting voor uw eigen hogedrukreiniger, kan de Turn-Over
uw lege kisten inwendig reinigen met schoon warm- of koudwater.

Voordelen Turn-Over:
Rotatiesnelheid compleet traploos instelbaar.
Aantal rotaties in te stellen naar gelang u nodig vindt.
Doordraaihoek in te stellen om een goede afvulling van uw product in de kist te
krijgen (bij het kistendraaien).
Complete touch screen PLC bediening.
Standaard geleverd met draadloze afstandsbediening met een tweetal handsets.
Afgesloten constructie van de machine met het oog op meer veiligheid.
Inzetbaar bij het sorteren, kistendraaien en kistenwassen.
Geen “nul” voorziening in uw krachtstroomnet nodig.
Per
functie alle instellingen vrij instelbaar alsook de spoeltijd bij het wassen.
Standaard geleverd als drievoudige machine.

Kortom; met de Turn–Over triple-K heeft u een multifunctioneel inzetbare machine!
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TURN-OVER

Technische specificaties:
o diepte:
220cm
o breedte:
260cm
o hoogte:
228cm (zonder verhogingspootset)
o gewicht:
1750kg (lege machine)

Stroomvoorziening:
o 400 Volt 50Hz
o 3 Fase en aarde

Machine standaard voorzien van:
o PLC touch screen bediening
o Tweemaal draadloze handset
o Verhogingspootset
o Verbredingsset (vlg. uw gegevens breedte stortbak)
o Rotatiedeksel t.b.v. het kistendraaien
o Kist klemrand
o Spoelkop (hogedruk) met spoeldeksel
o WCD aansluiting voor uw HD spuit

Machine instellingen:
o Rotatiesnelheid compleet variabel in te stellen
o Aantal rotaties zijn vrij instelbaar
o Doordraaihoek voor het vlak afvullen instelbaar t.o.v. het aardappelras
o Spoeltijd bij het kistwassen per seconde instelbaar
o Kanteltijd bij het legen instelbaar
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