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Avlastarbord RH

Avlastarbord finns för bakåt- samt 
sidotippning.	Avlastarbord	RH	
2000/2700 används för att snabbt 
lossa bil eller släp vid bakåttipp-
ning.	Vid	sidotippning	används	
avlastarbord RH 12 S för att tippa 
bil	och	släp	samtidigt.

Avlastarborden kan utrustas med 
jordfrånskiljare, sortering och au-
tomatisk fyllning av lådor. Avlas-
tarborden kan även användas för 
styrning av löslagerfyllning.

RH 2700 med försortering

För mottagning av potatis, lök, morötter, rödbetor m.m. från vagn.

RH 2000 BF med jordfrånskiljare 
och lådfyllning.
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Återförsäljare:

Tack vare den fortlöpande tekniska utvecklingen förändras specifikationer och utförande kontinuerligt utan föregående meddelande.
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Den automatiska lådfyllaren är 
utrustad med falldämpare, auto-
matisk reversering av transportör 
vid fylld låda samt indikering för 
låda på plats och nivå.
Avlastarbordet har som standard 

ett återfjädrande höj/sänkbart 
tippskydd för anpassning till olika 
vagnhöjder. För maximal pass-
ning kan tippskyddet tillverkas 
med pneumatiskt styrning av 
upp/ned – in/ut. Modell RH 2000 

är som standard utrustat med hjul 
och draganordning. Tippytor är 
klädda med titanduk. För optimal 
flödesreglering kan 
bordet utrustas med ultraljudsgi-
vare för styrning av motorn.

Avlastarbord typ	 RH 2000	 RH 2700
Kap t/h 2 – 60 2 – 120
Längd bottenplatta 5000 6000
W1, matta mm 2000 2700
W2, inmatning mm 3000 3000
Drivenhet Variator Variator
El.anslutning Komplett Komplett
Inmatningshöjd standard mm 600 – 900 600 – 900

Jordfrånskiljare
Lådfyllare
Ställbart tippskydd
Elektronisk flödeskontroll

Tekniska specifikationer

Tilläggsutrustning  

Den automatiska lådfyllaren är 
utrustad med falldämpare, auto-
matisk reversering av transportör 
vid fylld låda samt indikering för 
låda på plats och nivå.
Avlastarbordet har som standard 

ett återfjädrande höj/sänkbart 
tippskydd för anpassning till olika 
vagnhöjder. För maximal pass-
ning kan tippskyddet tillverkas 
med pneumatiskt styrning av 
upp/ned – in/ut. Modell RH 2000 

är som standard utrustat med hjul 
och draganordning. Tippytor är 
klädda med titanduk. För optimal 
flödesreglering kan 
bordet utrustas med ultraljudsgi-
vare för styrning av motorn.


