Stortbak
Duurzame Visser stortbakken: met grote capaciteit lossen,
reinigen en transporteren.

Technology for professionals

Oldenhuis & Prinsen is specialist op het gebied van in- en
uitschuurtechniek. Al meer dan 40 jaar voeren wij het hoofddealerschap van Visser uit Bolsward, fabrikant van speciale
transportmiddelen. De machines zijn betrouwbaar en kenmerken zich door productvriendelijkheid, bewezen kwaliteit,
gebruiksgemak en lage onderhoudskosten. Onze innovatieve
visie levert u vele praktische voordelen op.
De degelijke geconstrueerde Visser stortbakken worden
voor agrarische en industriële bulkgoederen gebruikt, zoals
aardappelen, uien, wortelen en cacao. Het product kan met
grote capaciteit vanuit de kipwagen worden gelost, gereinigd
en getransporteerd. Door de kleine valhoogtes wordt productbeschadiging tot het minimum beperkt.

De 10 pijlers van de Visser stortbakken:
> slijtvaste rubberen aanvoerband
> U-vormige meenemers voor gelijkmatige afvoer
> geen beschadiging en lekkage door afdichtingen aan de zijkant
> beperking productbeschadiging door minimale valhoogtes
> sterke aandrijfmotor met frequentieregelaar en
terugloopsper aanvoerband
> onderhoudsvrije aandrijving door speciale Visser
rollenzeefconstructie
> hellingshoekverstelling rollenreiniger
> elektrisch traploze verstelling van de rollenreiniger
> grond- en productband aangedreven door Van der Graaf
trommelmotoren
> verschuifbare banden en omkeerbare draairichting

Technische specificaties
Type		

AL 1600

AL 2000

AL 2400 BK

AL 2800 BK

Aanvoerband

Bandbreedte

1,60 m

2,00 m

2,40 m

2,80 m

		

Bodemlengte

3,50 m

4,00 m

4,50 m

4,50 m

		

Inklapbare zijborden

Ja

Ja

Demontabel

Demontabel

		

Instortbreedte

3,00 m

3,00 m

3,40 m

3,60 m

		

Instorthoogte

0,65 m

0,65 m

0,65 m

0,65 m

		

Aandrijving

1,5 kW

1,5 kW

2,2 kW

2,2 kW

Rollenreiniger

Aantal rollen

7

7

7

7

		

Diameter rollen

76 mm

76 mm

89 mm

89 mm

		

Rollengte

1,60 m

2,00 mm

2,60 m

3,00 m

		

Aandrijving

1,5 kW

3 kW

3 kW

3 kW

Afvoerbanden

Grondband lxb

2,65 x 0,60 m

3,00 x 0,60 m

3,20 x 0,75 m

3,60 x 0,75 m

		

Productband lxb

2,65 x 0,60 m

3,00 x 0,60 m

3,20 x 0,60 m

3,60 x 0,60 m

		

Afstorthoogte

0,75 -1,00 m

0,85 - 1,20 m

0,85 - 1,20 m

0.85 - 1,20 m

		

Capaciteit

Ca. 70 t/uur

Ca. 80 t/uur

Ca. 100 t/uur

Ca. 120 t/uur

		

Aandrijving

2x 0,55 kW per band

2x 0,55 kW per band

2x 0,55 kW per band

2x 0,75 kW per band

Meerdere varianten op aanvraag mogelijk. Wijzigingen onder voorbehoud.

AL 1600 en 2000

AL 2400 BK en 2800 BK

De productvriendelijke rubberen aanvoerband loopt bij het type
AL 1600 en 2000 over zware ondersteuningsrollen. De rollenreiniger is uitgevoerd met zeven stalen rollen met een diameter
van 76 mm.

Bij het type AL 2400 BK en 2800 BK is de rubberen aanvoerband
gecombineerd met drie zware bodemkettingen. Hierdoor is er een
grotere verwerkingscapaciteit. Kenmerkend is de rollenset die
breder is dan de aanvoerband.

De doorval is instelbaar van 10 tot 40 mm en uit te breiden tot
60 mm. Met de oplopende rolsnelheid is er bovendien sprake
van optimale reiniging, omdat het product wat uit elkaar wordt
gedraaid.

De doorval is tevens instelbaar van 10 tot 40 mm en uit te breiden tot 60 mm. De zeven rollen hebben een diameter van 89 mm.
Daar komt nog bij dat de lengte van de reinigingsrollen bij de AL
2400 BK maar liefst 2,6 m is. Bij de AL 2800 BK is dit zelfs 3 m.
Hierdoor is de reinigingscapaciteit zeer groot.

1600

1600

2400 BK

2400 BK

2000

2000

2800 BK

2800 BK

Optioneel
De stortbak wordt voor u geheel op maat gemaakt. Alle types zijn uit te breiden met de volgende opties:
Aanvoerband

Rollenreiniger

>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

langere aanvoerband
automatische snelheidsregeling met sensorsysteem
hellingshoekverstelling aanvoerband
elektrische hoogteverstelling steunpoten
in hoogte verstelbaar inrijdoek
onderknik aan instortzijde
doseerhaspel
trapje

Overige
> uitbreiding met voorsorteersystemen en uitleesbanden
> multireinigingssysteem met uittrekband
> Visser lijncontrolesysteem

RVS rollen met afschrapers
stalen spiraalrollen
kunststof spiraalrollen (PU)
sterrollen
individuele motor per rol
frequentieregelaar op motor(en) rollenreiniger
uitbreiding tot 10 rollen
doorval tot 60 mm
reinigingssysteem voor RVS rollen, spiraalrollen en PU-rollen
zeefketting onder de rollenzeef

Afvoerbanden
> bredere of langere grond- en productband
> productafvoerband in trogvorm
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Oldenhuis & Prinsen is sinds 1892 een toonaangevend full service handels- en landbouwmechanisatiebedrijf met eigen vestigingen in Nederland, Duitsland en Canada. De internationaal opererende onderneming is
specialist in verwerkingstechniek voor zowel de landbouw als de industrie.
Complete ondersteuning
De dienstverlening beslaat het volledige terrein van verkoopadvisering,
training, financiering, gebruiksklare aflevering, onderhoud, reparatie en
terugname van machines aan het einde van de gebruiksperiode. Veel
machines worden in eigen huis of in samenwerking met de gerenommeerde fabrikanten ontworpen en geproduceerd.
Innovatief maatwerk
Oldenhuis & Prinsen speelt in op de laatste technologische ontwikkelingen
en biedt machines geheel op maat. Door de jarenlange ervaring en de technische expertise kunnen wij u voorzien van een product dat aansluit op uw
specifieke wensen.
Contact
Bent u geïnteresseerd in de Visser stortbakken? Of wilt u meer informatie
over een van onze andere producten op het gebied van inschuren, wegen,
verpakken of palletiseren? Kijk dan eens op onze website of neem contact
met ons op. Wij komen graag bij u langs voor nadere kennismaking en een
vrijblijvend advies.

Oldenhuis & Prinsen beheer b.v.
Bierum Hereweg 39 9906 PC

Emmeloord Traktieweg 18 8304 BA

Nederland

Nederland

Tel. +31(0)596 - 59 14 63

Tel. +31(0)527 - 61 16 48

Fax +31(0)596 - 59 20 50

Fax +31(0)527 - 61 16 72

info@oldenhuis-prinsen.com

www.oldenhuis-prinsen.com
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