
Efficiënt stapelen

ANT30 
Palletiser

Afmetingen Zie overzicht tekeningen
Capaciteit Max 80.000 eieren per uur.
Stroomgebruik 8kVA.
Voltage 400V 3ph + N 50-60Hz.
Persluchtgebruik ECS: niet van toepassing
 Papier trays: 
 capaciteit 2m3/uur 7 bar.
Aantal lagen ECS max. 6 lagen, 
 papier trays max 5 lagen.

Nieuw en op maat: Automatisch

De beste keuze voor u!
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ANT5 
TrayBuffer 

De perfecte oplossing voor de pluimveehouder die 
dagelijks bezig is met het bijvullen van lege trays.  

De ontnester hoeft niet meer steeds in de gaten 
gehouden te worden. Constante druk op ontnester. 

De ANT5 heeft een buffer van ruim 400 lege trays. 

Snelheid van ruim 5000 lege trays per uur. 

Te gebruiken voor verschillende soorten trays en 
vrijwel alle inpak machines. 

Netaansluiting 230Vac. 

Duurzame en compacte constructie. Scherpe prijs. 

Reeds in werking op: 

Moba FP55,70,100, 
new100, 150,  

Prinzen Speedpack 
110, 

Sanovo FP100, FP200. 
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Standaard configuratie:

• Invoerband (pick-up).

 

• Palletiseer positie.

• Positie voor Tussenvellen.

• Maximale pallet hoogte  
6 lagen.

• Eggs Cargo System (ECS) 
12 stapels per laag.

 
• Veiligheid scherm  

met infrarood sensoren.

 

Gebruiksvriendelijk.
 

ANT30 Palletiser

ANT30 Palletiser is een systeem dat automatisch een rij 
van 4 stapels van 6 trays op een pallet plaatst. De ANT30 
is geschikt om stapels te palletiseren van 1 of 2 tray sta-
pelaars/inpakkers. Dit system heeft een maximale capa-
citeit van 80.000 eieren per uur. De ANT30 is bedoeld 
voor plastic trays.

Werking van de ANT30 Palletiser

Het spreekt voor zich dat een palletiser het werk ver-
licht en versnelt. De stapels met trays komen één voor 
één op de pick-up band. Wanneer de vierde stapel in 
de juiste positie is, worden de vier stapels opgepakt en 
op de pallet geplaatst door het Kletec grijpsysteem. Dit 
unieke systeem zorgt ervoor dat de stapels niet in po-
sitie geschoven worden, maar op precies de juiste po-
sitie worden neergezet. De pennen worden vervolgens 
moeiteloos onder de stapels vandaan getrokken. Dit re-
sulteert in een stabiel opgebouwde pallet. Een stabiel 
opgebouwde pallet vermindert de kans op haarscheu-
ren in de eieren of verschuiven van de stapels tijdens het 
transport. 

De speciale aanvoerbanden op de pick-up positie zor-
gen ervoor dat de vier stapels die worden opgehaald 
altijd exact gepositioneerd zijn. De grijperkop plaatst de 
lege pallets en de tussenvellen in de juiste positie om zo 
automatisch een volle pallet te beladen.
Het gewenste aantal palletposities stellen wij tijdens in-
stallatie van de palletiser in. De automatische palletscan 
ziet altijd waar de stapels trays geplaatst kunnen worden.
Wanneer de ANT30 Palletiser twee oppakpunten en 
ten minste twee palletposities ter belading heeft, kunt 
u eventueel tegelijkertijd verschillende eiersoorten ver-
werken.

Optioneel

De palletposities kunnen worden uitgerust met een au-
tomatisch pallet transportsysteem dat laag genoeg is 
om de pallets met een eenvoudige pallet pompwagen 
op te pakken. Het pallettransport heeft ruimte voor twee 
volle pallets (één om te laden en één volle pallet). Dit 
gebeurt binnen de het afgeschermde gebied van de ro-
bot. Indien gewenst, kan het pallettransport ook volle 
pallets buiten de robotcel vervoeren. Dit is alleen mo-
gelijk in combinatie met een muting-functie van het vei-
ligheidsscherm. 

Standaard automatische palletscan

 

Minimale vloercontact

 

Duurzame constructie

 

Palletbanen (optioneel)

ANT30 Palletiser opties

• Extra pick-up positie.
• Palletposities (maximaal vijf).
• Palletiseren met automatisch pallettransport.
• Pallet transportbaan binnen of buiten werkgebied.
• Nieuwe aanvoerbanden en per klant op maat 

gemaakt.
• Afscherming met spiegelpalen (soms vervalt  

dan een deel van het hekwerk).
• Positie voor lege pallets (maximaal twaalf  

pallets hoog).
• Pulptrays verwerking eventueel met houten pallets.
• ANT10 tray stapelaar.
• ANT5 traybuffer die de ontnester voorziet van lege 

trays zodat tussendoor niet gestopt hoeft te worden 
om de trays bij te vullen

 

Waarom een ANT 30 Palletiser?

• Altijd een nieuwe en perfecte machine!
• Alle Kletec producten zijn gebouwd met dezelfde 

onderdelen die wereldwijd geleverd kunnen worden.
• Zowel plastic als papieren trays.
• Pallets beladen met 5 of 6 traystapel lagen.
• De ANT30 Palletiser kan tegelijkertijd meerdere 

inpakkers verwerken.
• Eieren van verschillende leeftijden kunnen 

eenvoudig gescheiden gehouden worden.
• Vier stapels van 6 trays worden door de ANT30 

opgepakt. De capaciteit van de inpakmachine wordt 
niet beïnvloed door de robot.

• Eenvoudige en comfortabele bediening.
• Betrouwbaar, uitstekende bereikbaarheid en een 

minimum aan onderhoud.
• De machine is geheel electrisch en gebruikt weinig 

energie!
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