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• Trolleymode
: afhankelijk van het type tray
			 30.000 eieren per uur,
• Traymode
: 5x6 standaard eiertray,
			30.000 eieren per uur
• Persluchtgebruik : 25ltr/min 6 bar
• Stroomaansluiting : 230Vac+N+aarde
			10 ampère
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ANT20 Trolleyloader /
30-er traystacker combi
Deze machine is een systeem dat automatisch trolleys vult
met settertrays.
De ANT20 is bedoeld voor verschillende merken/soorten
settertrays en kan ook 30-er trays verwerken.
Dit systeem, gekoppeld aan een Hatchery Packer, plaatst de
volle settertrays automatisch in de setter- of transporttrolley.
De ANT20 kan verschillende merken settertrays verwerken.
Bovendien is, als optie, het verwerken van 5x6 standaard
eiertrays beschikbaar.

Wanneer de trolley gevuld is, geeft de machine een signaal
en stopt het proces.
De volle trolley kan vervolgens gewisseld worden voor een
volgende trolley.

Werking:
De ANT20 neemt met de grijpkop de volle settertray af bij
de Hatchery Packer.
Met speciale grijpers worden de settertrays in de daarvoor
bestemde trolley gepositioneerd.
Zodra alle posities zijn gevuld dient de volle trolley te
worden vervangen voor een lege, of eventueel een
gedeeltelijk gevulde trolley, waarna het proces opnieuw
gestart kan worden.

Flexibiliteit:

Toegankelijk

Eigenschappen ANT20:

Flexibel

• Compacte machine. Door het unieke ontwerp maakt
deze machine slim gebruik van de beschikbare ruimte.
• Geschikt voor diverse soorten/merken settertrays.
• Als optie, verwerken van 5x6 standaard eiertrays.
• Voorzichtige ei-behandeling.
• Eenvoudige bediening.
• Machine is in diverse opstellingen leverbaar. Bijvoorbeeld
brede transport trolleys en lange setter trolleys.

Met de optie 5x6 standaard trays kunnen stapels van 6
trays op een buffer-conveyor gestapeld worden.
Hiertoe dient de grijperkop voor de trays gewisseld te
worden en een bufferconveyor geplaatst te worden. Deze
grijper wissel is binnen enkele minuten uit te voeren inclusief
het plaatsen van de bufferconveyor. Deze conveyor wordt
in het klemstation van de trolley geplaatst en heeft een
buffermogelijkheid voor –6- stapels van 6 stuks 5x6 trays.

Compact

De grijperkop wisseling en het plaatsen van de
bufferconveyor heeft geen gevolgen voor de fysieke
afmetingen van de ANT20.
Deze optie is met name handig bij de aanvang en het einde
van de leg-ronde.

Proces beschrijving:
De trolley word in de ANT20 geplaatst en gefixeerd.
Wanneer de trolley in positie staat herkent de machine de
trolley. De operator kan nu het proces van het beladen van
de trolley starten.
De volgorde van laden kan vooraf in de ANT20 worden
ingesteld.
De ANT20 scant de trolley en gaat automatisch verder op
de lege plekken. Dit betekent dat een gedeeltelijk gevulde
trolley teruggeplaatst kan worden in de machine om
compleet afgevuld te worden.
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