pottemaskine

BEKIDAN

Pottemaskinen
BEKIDAN-Pottemaskinen anvendes til
fyldning af potter med sphagnum, med
eller uden brug af bakker.
Pottemaskinen består af en basisenhed, som
kan monteres med magasiner, boreenhed,
bakkestabler, transportbånd og enkeltrækkesystem. Basisudgaven har plads til 1
bakkemagasin, samt 2 pottemagasiner.
Magasiner og boreenhed fremstilles til
den potte- og bakketype der skal anvendes
og skiftes let og hurtigt på maskinen.
Pottemaskinen har en kapacitet på 500
bakker pr. time.
Pottemaskinen er opbygget som en kompakt
og arbejdsvenlig enhed og med en længde på

kun 3,1 m giver det optimale betingelser for
operatøren, til at overvåge hele processen,
samtidigt med, at der nemt kan tilføres
bakker og potter til magasinerne.
Pottemagasinerne placerer potterne enten
i bakker, eller (ved større potter), direkte på
maskinens transportbånd, hvor de fyldes
med sphagnum.
Pottemaskinen kan ligeledes anvendes til
fyldning direkte i speedlingbakker.
Sphagnum tilføres pottemaskinen fra f.eks.
en sphagnumblander eller andet udstyr, som
automatisk fører sphagnum frem til pottemaskinens tragt.
Pottemaskinen er konstrueret, så sphagnummen håndteres skånsomt og derved ikke
ødelægger strukturen i sphagnummen.

Bakkemagasin

Pottemagasin 1

Pottemagasin 2

Jordfyldning

Magasinet
placerer bakkerne enkeltvis på transportbånd,
herefter køres
de frem til
pottemagasin.

Placering
af potter i
bakke.
Mulighed for
nedsætning af
1 til 3 rækker.

Placering
af potter i
bakke.
Mulighed for
nedsætning af
1 til 3 rækker.

Potter fyldes
med sphagnum
gennem en
hulskabelon.
Herefter komprimeres det af
en trykenhed.

Stabling eller
boreenhed
Mulighed for
stabling af
bakker eller
montering af
boreenhed.

Alle produkter er vist
retvendt; men kan også
leveres spejlvendt.

Opstilling
Opstilling med
enkeltrAEkkesystem.
Potterne står direkte på transportbåndet.
Fra pottemaskinen kommer de fyldte
potter ud som en gruppe.
Herefter sikrer enkeltrækkesystemet,
at potterne placeres på én række for
videre transport. Enkeltrækkesystemet
kan leveres med pottetransport til højre
(som vist) eller til venstre.

Opstilling med
. eksternt
transportband.
Potterne står i bakker. Bakkerne med de
fyldte potter, transporteres videre på det
tilkoblede transportbånd.

Magasiner
til runde potter

Alle magasiner skiftes let
og hurtigt. Dette sikrer en
effektiv produktion.

til firkantede potter

Magasiner fremstilles til forskellige pottetyper. F.eks. runde potter, firkantede potter, støbte
potter, termoformede potter og Jiffy potter. Systemet tilpasses til den potte og bakke/potteholder der skal anvendes. Der anvedens et sæt magasiner til hver størrelse af potter.
Magasinsystemer fremstilles fra 4,5 cm og op til 15 cm.

Bakkemagasin

Boreenhed

Magasiner fremstilles til forskellige bakketyper.
F.eks. støbte bakker, vakuumbakker eller
plantekasser.

Boreenheden passer til magasinsystemet. Boredybden er justérbar
og borstørrelsen fremstilles efter
kundens behov.

Trykenhed

Hulskabelon

Komprimerer sphagnummen i potterne
igennem en hulskabelon. Herved minimeres
spild og sikrer den videre proces.

Hulskabelonen sikrer præcis dosering af
sphagnum og forhindrer at det lægger
sig imellem potterne. Overskydende
sphagnum føres retur i systemet.

produktoversigt
Alle produkter er vist retvendt; men kan også leveres spejlvendt.

Type: A024
Basis Pottemaskine.

Type: B024
Pottemaskine med
tilkoblet transportbånd.

Type: B024D
Pottemaskine med boreenhed
og tilkoblet transportbånd.

Type: C024
Pottemaskine med tilkoblet enkeltrækkesystem.
Fra pottemaskinen kommer de fyldte
potter ud som en gruppe, hvorefter
enkeltrækkesystemet placerer potterne
på én række, for videre transport.

Alle produkter er vist retvendt; men kan også leveres spejlvendt.

Type: C024D
Pottemaskine med boreenhed og
tilkoblet enkeltrækkesystem.
Fra pottemaskinen kommer de fyldte
potter ud som en gruppe, hvorefter
enkeltrækkesystemet placerer potterne på én række, for videre
transport.

Type: D024
Pottemaskine med tilkoblet
transportbånd og enkelrækkesystem.
Fra pottemaskinen kommer de fyldte
potter ud som en gruppe, hvorefter
enkeltrækkesystemet placerer
potterne på én række, for videre
transport.

Type: D024D
Pottemaskine med boreenhed
og tilkoblet transportbånd og
enkelrækkesystem.
Fra pottemaskinen kommer de fyldte
potter ud som en gruppe, hvorefter
enkeltrækkesystemet placerer
potterne på én række, for videre
transport.

Teknisk INFO
DIMENSIONER:
Højde.................. 2050
Længde............... 3100
Bredde.. ............... 1680
Vægt.. .................. 1050

Forbrug:
mm
mm
mm
kg

Trykluftforbrug: 50 L pr. min.

FORSYNING:
Strømforsyning: 3x230/400V + PE 50Hz 16A

KAPACITETSEKSEMPLER:
stk.
stk.
stk.
stk.

6 cm potter = 20.000 pr. time.
9 cm potter = 12.000 pr. time.
10,5 cm potter = 7.500 pr. time.
12 cm potter = 6.000 pr. time.

2050 mm

40
24
15
12

2000 mm

3100 mm

1680 mm

Høj kapacitet
Kompakt og arbejdsvenlig enhed.
Brugervenlig betjening.
Fyldning af potter i bakker.
Fyldning af potter uden brug af bakker.
Fyldning direkte i speedlingbakker.
Stabling af fyldte bakker.
Hurtigt magasinskift.
Lave driftsomkostninger.
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Fordele:

Sphagnumtragt

