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CONSTRUCTIEWERKHUIZEN

specificaties opties
• Bodem uit twee rijen transportkettingen verbonden met  
 kokerprofielen en bedekt met een rubberriem met meenemers
• Opklapbare zijkanten
• Aandrijfsysteem met variabele snelheid
• Afstandsbediening met start/stop, noodstop en draaiknop  
 voor het regelen van de snelheid
• Regelbare invoerhoogte
• Reiniger met 7 assen met regelbare tussenafstand
• Mogelijkheid om verschillende reinigers te monteren zoals  
 sterren, rollen, spiraalrollen of diabolo’s
• Afvoerbanden standaard voorzien van een stuursnaar  
 in het midden
• Afvoerbanden links/rechts draaiend, draairichting regelbaar  
 op de kast
• Helling reiniger regelbaar
• Helling aardappelafvoerband regelbaar
• Standaard zware luchtbanden en trekhaak
• Standaard voorzien van knik aan de uitvoerzijde
• Energiezuinige elektromotoren
• Uitvoering in geschilderd staal

• Automatische capaciteitsregeling
• Voorsorteerder
• Verleestafel na stortbunker
• Motor op elke as van de reiniger
• Knik aan de invoerzijde met bijkomend 2m horizontale bodem
• Knik aan de uitvoerzijde
• Uitvoering in roestvrijstaal
• Andere afmetingen

Stortbunker Type 2000x4000 Type 2000x5000 Type 2400x4000 Type 2400x5000

instortbreedte 3100 mm 3100 mm 3100 mm 3100 mm

losbodem lengte 4000 mm 5000 mm 4000 mm 5000 mm

losbodem breedte 2000 mm 2000 mm 2400 mm 2400 mm

bandbreedte afvoerbanden 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm

bandlengte afvoerbanden 3000 mm 3000 mm 3500 mm 3500 mm

STORTBUNKER
STORTBUNKER EN ONTAARDER VOOR AARDAPPELEN, UIEN, WORTELEN, ...



CONSTRUCTIEWERKHUIZEN

Stortbak 4 m met 2 m plat aan invoerzijde

Stortbak met optionele voorsortering

Sterren 6 vingers Spiralen Diabolos Metalen spiralen met 
gladde rollen


