MAATILAPAKKAAJA
STAALKAT FP 102S
Sopiva 5000-20000 kanan häkkikanaloihin,
broileremokanaloihin sekä lattiakanaloihin.
Pakkaa munat 30 munan kennoihin ja siirtää
kennot kuljettimelle. Pienen kokonsa ja
yksinkertaisen rakenteen ansiosta yksi
henkilö voi käyttää pakkaajaa.
Pakkaaja tehty ruostumattomasta teräksestä.
Se on helppo puhdistaa ja sillä on pitkä
käyttöikä.
Yksivaihesähköliitäntä, 230V. Helppo ja nopea
asentaa.
Syöttökuljettimessa ylitäytön estin.
Pakkaajassa kuuden munan tunnistin.

Yksi henkilö voi hoitaa
koko pakkaamisen kun
kone on varustettu
kennopinoojalla.

Kennokuljettimessa puuttuvan kennon
tunnistin. Poistokuljettimessa täyttymisvahti.
Kennosyöttäjä voi olla koneen vasemmalla tai
oikealla puolella.
LISÄVARUSTEET: Syöttökuljettimen
pidennysosa, jolloin munia voidaan tuoda
siihen jommalta kummalta tai molemmilta
sivuilta ja päästä.
Kennopinooja poistokuljettimeen. Pinoaa
täydet 30 munan kennot kuuden kennon
pinoihin. Pinooja pidentää poistokuljetinta n.
2m. Käyrä 90° poistokuljettimeen ennen
pinoojaa. Munien leimain.

Täytetyt kennot tulossa
paakaajasta.

Munia syöttökuljettimella.

Staalkat 102S maatilapakkaaja on helppo liittää olemassaoleviin munankeruulaitteisiin. Vanha
munankeruu pöytä pois ja 102S tilalle.
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Pakkaajan osat:
1. Syöttökuljetin, sisältää rajakatkaisijan ylitäytön
varalta.
2. Pakkaaja ottaa syöttökuljettimelta kuusi
munaa kerrallaan, kääntää munat oikein päin ja
asettaa ne kennoihin.
3. Kennosyöttäjä ottaa kennot pinosta automaattisesti ja siirtää ne kennokuljettimelle.
3b. Kennosyöttäjä voi olla vaihtoehtoisesti
pakkaajan vasemmalla puolella.
4. Syöttökuljettimen alla oleva kennokuljetin
siirtää syöttäjältä tulleet kennot pakkaajan alle.
5. Poistokuljetin siirtää täydet kennot pakkaajan
alta. Kuljettimelle mahtuu kuusi täyttä kennoa.
6. Syöttökuljettimeen on lisävarusteena
saatavissa jatko-osa. Tällöin munat voidaan
tuoda syöttökuljettimeen jommalta kummalta tai
molemmilta sivulta ja myös päästä.
7. Poistokuljettimeen saatavissa lisävarusteena
kennopinooja, joka laittaa täydet 30 munan
kennot kuuden kennon pinoihin. Pinoojan
jälkeiselle kuljettimelle mahtuu tällöin kaikkiaan
1080 munaa.
8. Poistokuljettimeen saatavissa 90°:een käyrä
ennen pinoojaa.
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102S vasen, käyrä 90°,
pinooja. Käyrä aina
samalla puolella kuin
kennosyöttäjä.
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102S oikea, pinoojalla
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