Eierelevatoren
Farmtec Eierelevatoren
Farmtec eierelevatoren kunnen worden gecombineerd met alle typen en merken stalinrichting voor
leghennen, ouderdieren en kalkoenen.
Onze elevatoren zijn voorzien van een staafband voor een gelijkmatige verdeling en invoer van de eieren
naar de zich omhoog bewegende flexibele meenemers. Aan de voorzijde van de elevator worden de eieren
afgegeven op een tafel of spijlenband. Deze kunnen op een vooraf bepaald niveau worden aangebracht.
De standaard elevator is toepasbaar voor eieraanvoerbanden tot 50 cm. breed. Eierbandaandrijvingen zijn
niet inbegrepen en kunnen desgewenst als optie worden voorzien.
Met dit type elevator kunnen bij eierbanden tot 12 cm. breed eieren van maximaal 4 etages gelijktijdig
worden verzameld. Bij meer etages worden de eieren van de onder- en bovenetages na elkaar verzameld.
Afhankelijk van de eierbandbreedte worden bij legnesten de eieren per etage of per twee etages
verzameld.
Specificaties van de elevator:
Eierbandsnelheid (max.)
1.2 meter per minuut (standaard)
Max. verzamelcapaciteit kooien/kolonie 23.700 eieren per uur
Max. verzamelcapaciteit nest systems

13.350 eieren per uur

Motor (exclusief eierbandaandrijvingen) 400V-3 fase-50Hz-0.18 KW

Onze eierelevatoren zijn leverbaar in vier uitvoeringen:
• Bovenlossend op een spijlenband met een standaard onderdoorgang van 2,25 mtr., voor een vrije toe-

gang tot de stal.
• Middenlossend op een raaptafel. Deze kan in een later stadium eenvoudig worden vervangen door een

spijlenband.
• Onderlossend op een op de vloer geplaatste spijlenband.
• Onderlossend op een onder de vloer geplaatste spijlenband, voor een vrije toegang tot de stal.
Farmtec elevatoren zijn toepasbaar in vrijwel iedere gewenste situatie voor dagelijks gebruiksgemak.
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