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Lådfyllare BF C
För skonsam fyllning av potatis, morötter m.m. i lådor.

Lådfyllare BF CE
Lådfyllare BF C för skonsam
fyllning av lådor tillverkas i olika
varianter med olika typer av
falldämpare. Samtliga modeller har
automatiskt reverserande transportör med en falldämpare i var ände
för att slippa driftstopp när en låda
blir full. Givare stannar påmatningen om lådorna ej byts i tid.
Lådfyllare BF CG är försedd med

dubbla pneumatiska falldämpare.
BF CZ är en modell med dubbla
zig-zag falldämpare.
BF CE har vertikalgående nedtagningselevatorer för största möjliga
skonsamhet även för morötter.

Lådfyllare BF CZ med
falldämpare zig-zag.
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Tekniska specifikationer
Lådfyllare

BF CG

BF CZ

BF CE

Kapacitet, t/h
3-30
10-40
10-60
Fri utloppshöjd, mm
1250
1250
1250
Mattbredd, mm
550
550
550
Drivenhet transportör, kW
0,37
0,37
0,37
Drivenhet falldämpare, kW
–
2x0,18
2x0,18/2x0,55
Luftbehov (extrautrustning)
25 l/min, 6 bar.
–
–
Elanslutning (samtliga)................................................. komplett el.utrustning för 3/N/PEN, 230/400 V, 16 A

BF CG har som standard falldämpare FB G med manuell sänkning
men automatisk höjning m.h.a.
gascylinder. Denna kan ersättas
med pneumatiskt styrd FB G.
BF CZ med automatiska zig-zag
falldämpare används normalt endast för potatis, lök och liknande
lättrullande produkter.

Morötter samt liknande produkter,
och givetvis potatis, hanteras extremt skonsamt i BF CE. Produkten förs stillaliggande i skålformade medbringare till botten av
lådan. Elevatorn höjs sedan av
givare som känner nivån.
Samtliga lådfyllare kan sammanbyggas med plattformsvågar för

Tilläggsutrustning

viktstyrd fyllning.
För enklare lådfyllning samt
storsäcksfyllning, se broschyr
FB G respektive JBF.

Återförsäljare:

Plattformsvågar för viktstyrd fyllning.
Smalare eller bredare transportör.
Transportör på åkverk för optimal fyllning.
Utförande i rostfritt stål.
Andra utföranden på begäran.
Tack vare den fortlöpande tekniska utvecklingen förändras specifikationer och utförande kontinuerligt utan föregående meddelande.

