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Slimme
eiermachines
Bespaar tijd en mankracht in eierverwerking

Machines

Kletec verlicht uw werk

Onze machines zijn speciaal ingericht voor automatische
verwerking van consumptie- en broedeieren. Om de
Robots van Kletec helpen u bij de verwerking van

automatisering vlot te laten verlopen, is onze aanpak zo

eieren. Stapelen en palletiseren wordt makkelijk met

efficiënt mogelijk. Dit betekent dat u zonder uitleg de machine

onze betrouwbare en complete systemen. Ons doel

kunt bedienen. Ook neemt de machine niet meer ruimte in

is om uw werk te verlichten zodat u geen onnodige

dan nodig en is de machine nagenoeg onderhoudsvrij.

fysieke arbeid meer verricht. Uiteraard geven we u
advies op maat. Onze vakmensen denken graag mee
over de beste automatiseringsoplossing in uw situatie.
Zo wordt eierverwerking weer leuk om te doen!

ANT5 TRAYBUFFER
ÆÆ Automatisch lege trays bijvullen
ÆÆ Snelheid is meer dan 3000 lege trays per uur

Persoonlijk advies

ÆÆ Eenvoudige bediening

De machines van Kletec maken uw werk lichter

ÆÆ Te gebruiken voor verschillende soorten trays

en aangenamer. Zonder veel onnodige ruimte in

ÆÆ Constante druk op ontnester

te nemen. Heeft u een vraag over de machines

ÆÆ Netaansluiting 230Vac

van Kletec of bent u geïnteresseerd in een demo?
We staan voor u klaar.

ANT10 STAPELAAR

+31 318 462 2323

ÆÆ Geschikt voor veel compacte opstellingen
ÆÆ Snel schakelen tussen verschillende soorten trays
ÆÆ Maximaal 36.000 eieren per uur
ÆÆ Display met telfunctie

ANT20 BROEDEI
ÆÆ Broedladen in trolleys schuiven

Eenvoudige bediening

Passend in elke ruimte

Onderhoud- & storingvrij

ÆÆ 30er eiertrays opstapelen

Zo simpel, een handleiding is
niet nodig

Maatwerk: optimaal gebruik van
beschikbare meters

Geen storingen bij 98% van
onze machines

ÆÆ Uniek en flexibel concept
ÆÆ Meest compacte machine in de markt
ÆÆ Gebruiksvriendelijke bediening



ANT30 PALLETISER
ÆÆ Gebruiksvriendelijk palletiseren van eiertrays
ÆÆ Vanaf 10.000 tot 300.000 kippen

De machine neemt weinig ruimte

ÆÆ Bespaart fysieke inspanning

in beslag. Door de eenvoudige

ÆÆ Veel opstelmogelijkheden

bediening is het makkelijk werken!
WIM
MEER, BELGIË

ÆÆ Vrije vloeroppervlakte
ÆÆ Rustige en stille loop
ÆÆ Uitgevoerd met diverse opties

Traybuffers

Stapelaars

Kletec is momenteel actief in 16 landen
over de hele wereld. Klanten waarderen
onze no-nonsens aanpak en snelle service.
Onze machines staan vrijwel nooit stil
en eventuele storingen herstellen we
razendsnel, ook ver buiten Nederland.
Hiervoor werken we samen met
betrouwbare lokale partijen.

Broedeieren


De ANT20 is een hele veilige
machine. De robot is slim en
regelt het werk.
INGE VAN WIELE

Wij begrijpen dat uw bedrijf door moet
draaien. De machines en de service van
Kletec zijn zo ingericht dat uw onderneming
zo weinig mogelijk stilstand heeft. Zo blijft
uw rendement op het gewenste niveau en
is de machine geen beperkende factor in
uw productie.

BEVEREN, BELGIË

UW CONTACTPERSOON:
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