
 Φορητό | Υψηλή ποιότητα κατασκευής | Μεγάλη Αξιοπιστία | Απλή και ασφαλής λειτουργία | Κατάλληλο για όλα τα μεγέθη Big Bale | 
Ανάκτηση αρχικού όγκου (RHP*)| Διατήρηση της δομής (RHP*) |  Μικρός απαιτούμενος χώρος λειτουργίας | Χαμηλό βάρος 1.080-1.280kg 
| Διαθέσιμο σε όλες τις τάσεις τροφοδοσίας | Σύντομη απόσβεση | Κατάλληλο για όλους τους τύπους γεμιστικών μηχανών

  Mobile | High-quality product | Very reliable | Simple, safe operation | Suitable for all sizes Big-bale  Maximum output volume (RHP*) | Great 

structural integrity (RHP) |  | Low weight 1,080-1,280kg  | Available in all existing voltages | Low depreciation / Suitable for all types of potting 

machines  

 Mobil | Hochwertiges Produkt | Hohe Betriebssicherheit | Einfache, sichere Bedienung | Geeignet für Big-bales in allen Größen | Maximales 
Volumen (RHP*) | Erhalt der Struktur (RHP) | Kompakte Abmessungen | Geringes Gewicht 1.080-1.280kg | Lieferbar in allen vorkommenden 
Spannungen | Geringe Abschreibung | Geeignet für alle Typen von Topfmaschinen

 Móvil | Producto de alta calidad | Alta seguridad operativa  | Funcionamiento sencillo y seguro | Adecuado para empaquetamiento de todos 
los tamaños | Máximo volumen de producción (RHP*) | Mantenimiento de la estructura (RHP) | Dimensiones operativas compactas | Peso ligero 
1.080-1.280kg | Disponible en todos los voltajes existentes | Baja depreciación | Adecuado para todos los tipos de máquinas envasadoras de tierra 

* Dutch Association for Regulations on Commercial Potting Soils

* Niederländischer Bund für die Anordnung von geschäftlichen Blumenerde

* Asociación neerlandesa de Regulaciones de tierra comercial para cultivo de plantas

* Ολλανδική Ένωση Κανονισμών για Επαγγελματικά Υποστρώματα τύρφης  

DOSAGE BUNKER
DB40



Wooler / breaker Σύστημα διαβροχής

DB40 | ΕΠΙΛΟΓΕΣ

2,60m

1 x

2 x

3 x

IR

Προέκταση για Big Bale > 2,25 m Μεγάλοι τροχοί για μη λεία δάπεδα 

Περιστρεφόμενοι τροχοί Διαθέσιμο για διάφορες τάσεις τροφοδοσίας

Πάνελ για διαχείριση μικρότερων συσκευασιών Υποδοχές για παλετοφόρο

MAX
2,6M

200 ~ 400V
1~3 Phase
50~60 Hz
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