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ROBUUST, EENVOUDIG, DOORDACHT.
Voor U de MECHATEC KK 3000 kistenkantelaar.

DOORDACHTE EENVOUD

Mechatec is gespecialiseerd in het maken van machines voor het vullen, draaien, wassen en legen van
kisten. De

KK 3000 kistenkantelaar is een robuuste machine en wordt ingezet door bedrijven in de

Landbouw en Industrie.

sterke punten en voordelen
Robuuste machine
Hoogte van 2 tot 4,5 meter

Kist komt max 1.16 mtr naar voren bij het kantelen.
Maximale kiephoek is 170°.
Maximale beladings hoogte 4,20 mtr.

3 jaar garantie op constructie
Kist komt naar voren tijdens het kantelen
Gegarandeerd lege kisten door 170° kantelen
Hydraulische gedempt remsysteem
Mogelijkheid tot automatiseren

Werking KK 3000
De ruime inrij mogelijkheid van 1,80 meter maakt het u gemakkelijk om de kist in het kantelframe te

Platte voet +/- 10 cm hoogte
Bovenbalk uitneembaar

plaatsen. Met de lepels van de heftruck, of door de hydro aggregaat, wordt het kantelmechanisme
omhoog gebracht waardoor de kist word gekanteld. Bij het kantelen komt de kist maximaal 1.16 mtr
naar voren waardoor brede kippers of vrachtwagens makkelijk in het midden te laden zijn.
Het unieke kantelmechanisme zorgt ervoor dat de kist 170 graden kan worden gekanteld waardoor
het product in de kist geen kans krijgt om er in te blijven. Zou dat wel het geval zijn dan bied
de “ klapper ’’ mogelijkheid in het hydraulische demping systeem uitkomst. Na het kantelen zorgt
de demping ervoor dat de kist snel gecontroleerd terug komt. De hoogte van het kantelframe is
verstelbaar evenals de kiephoek zodat het mogelijk is om zowel een stortbak maar ook een
vrachtwagen te vullen. De kantelaar is ontwikkeld voor langdurig, efficiënt en effectief gebruik
op het gehele bedrijf. Zo is de kantelaar gemakkelijk te verplaatsen d.m.v. lepelkokers onder
aan het basisframe en zijn de kolommen uitneembaar. In de kolommen bevind zich een trapje
zodat u gemakkelijk bij de (hoge) borgpennen kunt.
Mechatec biedt u ook de mogelijkheid om de kantelaar te automatiseren
waarbij de machine voorzien wordt van een hydrauliek unit. Middels een druk op de knop van de
afstandbediening kantelt de kist automatisch en blijft staan tot de kist leeg is. Het is mogelijk om dit
gecontroleerd/gedoseerd te doen met een sensor De heftruck hoeft hierdoor niet te wachten tot de
kist leeg is. Wanneer de sensor ziet dat er geen product meer uitstroomt wordt de kist automatisch
terug gekanteld. Een naschok is instelbaar maar veelal niet nodig omdat de kiephoek ruim voldoende is.

170 GRADEN GEKANTELD

HYDR. REM SYSTEEM
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