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Storsäcksfyllare JBF
För skonsam fyllning av storsäckar med potatis m.m.

Storsäcksfyllare JBF 1000 Zig-Zag.
Storsäcksfyllaren är avsedd för
fyllning av 800–1000 kg storsäckar
med potatis m.m.
Den skonsamma modellen med
falldämpare, JBF 1000 Zig-Zag,
kan även användas för fyllning av
lådor. Falldämparen stegar auto-

matiskt för att ge lägsta fallhöjd.
Modellen utan falldämpare, JBF
1000, har bredare elevator för högre kapacitet och är endast avsedd
för fyllning av storsäckar.
Storsäcksfyllarna är försedda med
hjul för enkel flyttning.

Dubbel JBF med plattformsvågar.
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Tekniska specifikationer
Storsäcksfyllare, modell

JBF 1000

JBF 1000 Zig-Zag

Kapacitet, potatis
20 t/h
10-15 t/h
Storsäckens höjd
maximalt 2000 mm
maximalt 2000 mm
Mattbredd
550 mm
350 mm
Drivenhet för elevator
Kuggväxel0,75 kW
Kuggväxel 0,37 kW
Drivenhet för falldämpare
snäckväxel 0,18 kW
Luftbehov
25 l/minut, 6 bar
25 l/minut, 6 bar
Elanslutning....................................................... komplett elutrustad för 3/N/PE~, 230/400 V, 50 Hz, 16 A

Säcken fästs i säckhållarramen
med två handtag varefter maskinen startas. Säcken lyfts upp från
pallen med en pneumatisk kolv
och falldämparen sänks ner till
botten av säcken innan elevatorn
startar. Zig-zag falldämparen
stegar sedan upp efterhand som
säcken fylls. När säcken är fylld
till knappt hälften öppnas en över-

trycksventil och säcken sänks
långsamt ned på pallen. Säcken
hålls sträckt under hela fyllningen.
När zig-zag falldämparen nått sitt
toppläge och efterfyllningen är
avslutad, stannar elevatorn automatiskt för säckbyte.
För exakt fyllning kan storsäckfyllaren utrustas med plattformsvåg
som ger stoppsignal till matning-

Tilläggsutrustning

selevatorn. För ökad kapacitet
kan storsäckfyllaren tillverkas
med 2 st zig zag falldämpare.
Falldämparna är då monterad på
en reversibel transportör.

Återförsäljare:

Utförande i rostfritt stål.
Plattformsvåg.
Dubbla falldämpare för växelvis fyllning.
Tack vare den fortlöpande tekniska utvecklingen förändras specifikationer och utförande kontinuerligt utan föregående meddelande.

