NAALDENZAAIMACHINE (speciaal voor bakken en kisten)
De HETO naalden-zaaimachine is een universele automatische
zaaimachine. Met precisie kan deze zaaimachine vrijwel elk soort zaad
van bloemen, planten en groenten in ieder type kist of bak zaaien. De
machine is zeer flexibel in te zetten – vooral ook voor kleine partijen.

Opties:
Rollenbaan, Transportbanden

Werking
De naaldenzaaimachine zuigt via (uitwisselbare) naalden de zaden uit
een vibrerend bakje. Als gevolg van een vacuüm in de holle as houden
de naalden de zaden vast. De holle as maakt vervolgens een rotatie,
zodat de zaden boven de valbuisjes terecht komen. Het vacuüm wordt
nu afgewisseld door overdruk, zodat de zaden worden afgeblazen en via
de valbuisjes in de perskluit belanden. De holle as draait vervolgens weer
terug om de volgende cyclus te starten. Na elke cyclus kan de bak of
kist één rij worden doorgezet via het precisie rollensysteem. Dit systeem
verzorgt de plaatsing met precisie waardoor het zaaien van veel soorten
zaden zeer economisch plaats vindt. Als de bak of kist gereed is kan het
zaaigedeelte omhoog worden getild en kan de volgende bak of kist in de
machine geplaatst worden. Ook geschikt voor perspotten, persblokken en
perskluiten in diverse maten.

TECHNISCHE GEGEVENS
Lengte
: 1.000 mm.
Breedte
: 660 mm.
Hoogte
: 550 mm.
Gewicht
: ± 24 kg.
Aansluitvermogen : 150W
Perslucht aansluiting : 5 bar, ± 200 liter/min.
Tray-afmetingen : maximaal 600 x 400 x 50 mm.
Voeding
: 230V. 50 Hz.

De MACHINE onderscheidt zich door volgende
eigenschappen:
•
Hoogwaardige bouw en onderhoudsarm
•
Geschikt voor een grote diversiteit zaden (bloemen, planten,
groenten)
•
Veel instelmogelijkheden resulteren in optimale zaairesultaat
•
Hoge capaciteit tot 50.000 zaden per uur
•
Gecombineerd te gebruiken na trayvuller
•
Flexibel in traymaten
•
Mogelijkheid tot vier zaaicyclussen per cel
•
Eenvoudige bediening d.m.v. diverse schakelingen op het
bedieningspaneel
•
Automatische stop einde tray en noodstop
•
De installatie is gebouwd conform de CE norm

HETO AGROTECHNICS | Plantage 14 | 2377 AH Oude Wetering | The Netherlands | T +31 (0)71 331 91 11 | E info@hetotuinbouw.nl

