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Uprawa gleby i przygotowywanie zbiorów
W pełni zautomatyzowane linie

KATALOG
MASZYN
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MACHINES PIÓRO jest to marka z ponad 10 letnim
doświadczeniem w produkcji maszyn dla rolnictwa,
które są skierowane na rynek polski i zagraniczny.
Jako firma opracowujemy, produkujemy, doradzamy
i dostarczamy maszyny.
Słuchamy i jesteśmy otwarci na naszych klientów,
staramy się spełniać jak tylko możemy Państwa
oczekiwania. Tworzymy zespół ponad 50 ludzi
pełnoetatowych, tworzących rozwiązania dla Was.
Uczciwość, innowacyjność i zaangażowanie
w obsługę klienta, są podstawą działania naszego
profesjonalnego zespołu.

Zawsze chętnie służymy povermogeną w doborze
urządzeń dla klienta, skontaktuj się z nami
już dziś i poznaj ofertę dla Ciebie.
Nasze maszyny spełniają najwyższe standardy,
certyfikujemy maszyny CE, atestujemy i legalizujemy.
Nasze maszyny spełniają wymagania dofinansowań
unijnych , przy czym pomagamy, aby uzyskać środki
z programów oraz atrakcyjne warunki leasingów.
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O NTL A DEN

KMR
De stortbunker MACHINES PIÓRO - KMR is bedoeld voor middelgrote en grote verwerkingsbedrijven. Een machine voor grote oppervlakken met
een geschikte geprofileerde zaktransporteur stelt u
in staat om zelfs de grootste aanhangwagens en
opleggers te lossen. De gebruikte scheider is erg
zacht en delicaat, wat zorgt voor perfect werk zonder beschadigingen. De overbrengingsverhouding
is traploos, wat een zeer breed scala aan werkzaamheden mogelijk maakt. Afhankelijk van de
gekozen optie kunnen we 3 of 4 opvangbanden
gebruiken, elektrische of hydraulische aandrijving
met de TURBO rolreinigingsmodus. We kunnen de
nauwkeurigheid en efficiëntie van de scheider naar
eigen wens instellen, dankzij de hydraulische pomp
waarmee de hoek, hoogte en afstand van de rollen
volledig onafhankelijk kunnen worden aangepast.

MODEL

KMR20SS3H

KMR20SS3E

Basisuitrusting stortbunker KMR:
҅170 cm horizontale tape, stijgt dan onder een hoek van
30 graden
҅7 zeefrollen + 7 sorteerrollen
҅onafhankelijke elektrische of hydraulische aandrijving
voor elke rol
҅dwarse, verstelbare opvangbanden
҅hydraulische aanpassing van de zee - en sorteeropening
en hoek van de scheider
҅elektrische hydraulische pomp
҅een timer waarmee u in serie kunt werken
҅soepele aanpassing van de hoofdband
҅soepele aanpassing van de snelheid van de
scheidingsrollen (met verdeling in even / oneven)
Optionele uitrusting van stortbunker KMR:
҅soepele aanpassing van de rollen afwisselend zeef (even
/ oneven)
҅soepele afstelling van dwarsafvoerbanden
҅radiografische afstandsbediening
҅een ultrasone sensor die de vulstatus bepaalt om de
prestaties te behouden

KMR24SS3H

KMR24SS3E

AFMETINGEN
SEPARATOR (MIN)

855x360x330

855x360x330

855x360x330

855x360x330

AFMETINGEN
SEPARATOR (MAX)

925x360x330

925x360x330

925x390x330

925x390x330

CAPACITEIT

16,5 m³

21 m³

BANDBREEDTE

200 cm

240 cm

AANTAL ONTVANGSTBANDEN
AANTAL ROLLEN

3 stuks

3 stuks

3 stuks

3 stuks

14 stuks

14 stuks

14 stuks

14 stuks

0,5 - 3,5 m/min

TRANSPORTBANDSNELHEID
SORTEERBEREIK
VERMOGEN

4

STORTBUNKER

10-55 mm + 10-90m
7,5 kW

12 kW

11 kW

13,5 kW
cm

ONTLADE N

STORTBUNKER

KM

De stortbunker MACHINES PIÓRO - KM zorgt
voor gemakkelijk en snel lossen van groenten van
trailers. De machine is uitgerust met een duurzame
rubberen band met speciale profielen, waardoor
de groenten op de juiste manier worden gelost en
getransporteerd naar een scheider van zachte en
delicate rollen, zonder de groenten te beschadigen.
Afhankelijk van de optie kunnen we de goederen
in 3 of 4 fracties sorteren, wat een grondige reiniging en verdeling van de fracties mogelijk maakt.
We kunnen de nauwkeurigheid en efficiëntie van
de scheider naar eigen wens instellen, dankzij de
hydraulische pomp waarmee de hoek, hoogte en
afstand van de rollen volledig onafhankelijk kunnen worden aangepast.

MODEL

KM12SS3

KM12SS4

Basisuitrusting stortbunker KM:
҅7 zeefrollen + 7 sorteerrollen
҅onafhankelijke elektrische aandrijving voor elke rol
҅dwarse, verstelbare opvangbanden
҅hydraulische aanpassing van de zee - en
sorteeropening en hoek van de separator
҅elektrische hydraulische pomp
҅een timer waarmee u in serie kunt werken
҅soepele aanpassing van de hoofdband - soepele
afstelling van de
҅rollen, afwisselende sorteerder (gelijk / oneven)
Optionele uitrusting van stortbunker KM:
҅soepele afstelling van rollen afwisselend zeef (even /
oneven)
҅soepele afstelling van dwarsafvoerbanden
҅radiografische afstandsbediening
҅een ultrasone sensor die de vulstatus bepaalt om de
prestatieparameters te behouden

KM16SS3

KM16SS4

KM20SS3

KM20SS4

AFMETINGEN
SEPARATOR (MIN)

730x300x275

800x300x275

730x320x275

820x300x260

730x340x275

820x340x275

AFMETINGEN
SEPARATOR (MAX)

810x300x275

880x300x275

810x300x275

900x300x260

810x340x275

900x340x275

CAPACITY
MAIN TAPE WIDTH
NUMBER OF RECEIVING
TAPES
NUMBER OF ROLLERS

8,5 m³

10,5 m³

12,5 m³

120 cm

160 cm

200 cm

3 stuks

4 stuks

3 stuks

4 stuks

3 stuks

4 stuks

14 stuks

21 stuks

14 stuks

21 stuks

14 stuks

21 stuks

10,5 kW

11,5 kW

0,5 - 3,5 m/min

CONVEYOR SPEED
POWER

cm

10,5 kW

11,5 kW

10,5 kW

11,5 kW
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O NTL A DEN

KS

STORTBUNKER

Basisuitrusting stortbunker KS:
҅rollen grondscheider (rubber)
҅verstelbare hoek van de goederenscheider - traploze
҅instelling van de hoofdband

De stortbunker MACHINES PIÓRO - KS is bedoeld voor het lossen van palletboxen met heftrucks. Een goed geprofileerde elastische rubberen
tape maakt het mogelijk groenten te transporteren
op een instelbare grondscheider, die de goederen
vervolgens doorgeeft aan de volgende groentenmachines in de rij. Standaard is de stortbunker
voorzien van een vaste scheider voor het schonen
van groenten, optioneel kan deze worden uitgerust
met een verstelbare sorteerder met een dwarse
stortband * S model.

MODEL

6

KS65

Optionele uitrusting stortbunker KS:
҅8 of 10 rollen grondscheider
҅radiografische afstandsbediening
҅spiraalvormige grondafscheider
҅een ultrasone sensor die de vulstatus bepaalt om een
constante prestatie te behouden
҅ontvangende transportband voor afval van de scheider
҅scheider met twee modules - reiniging en sortering (model *S)
҅radiografische afstandsbediening

KS65S

KS80S

KS80S

AFMETINGEN
SEPARATOR (MIN)

425x210x210

470x210x210

425x230x220

470x230x220

AFMETINGEN
SEPARATOR (MAX)

Niet gereguleerd

500x210x210

Niet gereguleerd

500x230x220

CAPACITEIT

2,5 m³

3,5 m³

BANDBREEDTE

65 cm

80 cm

AANTAL ONTVANGST- BANDEN

6 stuks

10 stuks

6 stuks

10 stuks

VERMOGEN

1,5 kW

3,5 kW

1,5 kW

3,5 kW

cm

ONTLADE N

KISTENKANTELAAR
+ STORTBUNKER

WS+KW
Basisuitrusting kistenkantelaar WS:
҅de kantelmodule
҅bedrade afstandsbediening
Optionele uitrusting kistenkantelaar WS:
҅radiografische afstandsbediening

De kistenkantelaar met hopper MACHINES
PIÓRO - WS + KW wordt gebruikt voor het lossen van de kistenpallet via kippermodule. Met het
juiste ontwerp kunnen we kistenkantelaar in drie
richtingen (voorkant of zijkanten) instellen voor
de stortbunker KW. Standaard is de stortbunker
voorzien van een vaste scheider voor het schonen
van groenten, optioneel kan deze worden uitgerust
met een verstelbare sorteerder met een dwarse
stortband * S model.

MODEL

WS12

WS16

Basisuitrusting stortbunker KW:
҅6 rollen grond separator (rubber)
҅verstelbare hoek van de separator
҅soepele instelling van de hoofd transportband
Optionele uitrusting van de stortbunker KW:
҅8 of 10 rollen grond separator
҅radiografische afstandsbediening
҅spiraalvormige grond separator
҅een ultrasone sensor die de vulstatus bepaalt om een
constante prestatie te behouden
҅ontvangende transportband voor afval van de separator
҅separator met 2 modules – reiniging en sortering (model *s)
kW50

kW50S

kW65

kW65S

AFMETINGEN

172x200x145

192x230x160

-

-

-

-

AFMETINGEN VAN DE
BOXEN

100x120x900

160x120x120

-

-

-

-

VERMOGEN

2,2 kW

3,0 kW

1,5 kW

3,5 kW

1,5 kW

3,5 kW

MIN.HEFHOOGTE

300 cm

330 cm

-

-

-

-

ILOŚĆ
ROLEK

-

-

6 stuks

10 stuks

6 stuks

10 stuks

SZEROKOŚĆ TAŚMY
GŁÓWNEJ

-

-

AFMETINGEN
SEPARATOR (MIN)

-

-

420x180x210

470x180x210

420x195x220

470x195x220

AFMETINGEN
SEPARATOR (MAX)

-

-

Niet gereguleerd

500x180x210

Niet gereguleerd

500x195x220

CAPACITEIT

-

-

cm

50 cm

2 m³

65 cm

2,5 m³
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PSM

De jacuzzi stortbunker MACHINES PIÓRO - PSM
ontworpen voor voorzichtig uitladen en wassen,
waarbij de goederen worden gescheiden van vuil
en andere verontreinigingen. Het is een ongelooflijk zachte manier om goederen te wassen en op
te slaan, en zorgt voor een ononderbroken lijn. De
machine heeft sensoren geïnstalleerd die een onafhankelijke werking garanderen.

MODEL

500x230x280

CAPACITEIT

3500 l

7000 l

BANDBREEDTE

80 cm

80 cm

2”

2”

LUCHTFILTER

1 stuks

2 stuks

VERMOGEN

4,5 kW

7,5 kW

KEERKLEP

Basisuitrusting:
҅soepele afstelling van de hoofdband
҅perslucht
҅vullen van het water met de magneetklep
҅handmatige klep
҅verstelbare beenhoogte
Optionele uitrusting:
҅pneumatische aftapkleppen met automatische
niveausensoren
҅droogblazer

KM12SS4

380x250x260

AFMETINGEN

8

KM12SS3

JACUZZI
STORTBUNKER

cm

cm

9

WASSEN
EN DROGEN
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WA S S E N EN DRO GEN

PM

De groentewasmachine MACHINES PIÓRO PM het heeft een geperforeerde stalen roterende
trommel. Wast effectief en voorzichtig groenten,
het is het equivalent van de P -schrobzuigmachine
zonder schepband. Het helpt bij het ontbreken van
geschikte ruimteafmetingen voor de productielijn.
De trommel heeft een dubbele aandrijving, wat
zorgt voor een maximaal koppel en betrouwbaarheid bij hoge belastingen. De snelheid van de trommel kan worden aangepast door een omvormer.

MODEL

270x145x225

100 cm

200 cm

CAPACITEIT

250 kg

500 kg

AANTAL KLEPPEN

1 stuks

2 stuks

CAPACITEIT

1 t/h

2 t/h

VERMOGEN

0,75 kW

1,5 kW

LENGTE TROMMEL

Basisuitrusting:
҅trommel met een diameter van 95 cm
҅soepele regeling van het trommeltoerental
҅badkuip met sedimentatietrechters
҅grote diameter aftapkranen fi150
҅sproeien van stromend water over de afvoer
Optionele uitrusting:
҅pneumatische aftapkranen

PM2

420x180x210

AFMETINGEN

12

PM1

GROENTEN
WASMACHINE

cm

WASSE N E N DROGE N

GROENTEN
WASMACHINE MET BAND

PT

De groentewasmachine met tape MACHINES
PIÓRO - PT heeft een roterende trommel van geperforeerd staal en een plukband. Wast groenten
effectief en voorzichtig, terwijl tijdens het wassen
vuil en steentjes worden verwijderd. De trommel
heeft een dubbele aandrijving, wat zorgt voor een
maximaal koppel en betrouwbaarheid bij hoge belastingen. De snelheid van de trommel kan worden aangepast door een omvormer. Het apparaat,
voorzien van een speciale tape, zorgt voor een
goed transport van groenten.

MODEL

PT3

Optionele uitrusting:
҅pneumatische aftapkranen
҅tape voor selectie van de balk

PT4

PT5

390x125x220

490x125x220

590x125x220

690x150x220

200 cm

300 cm

400 cm

500 cm

CAPACITEIT

500 kg

750 kg

1 000 kg

1 500 kg

AANTAL KLEPPEN

3 stuks

4 stuks

5 stuks

6 stuks

CAPACITEIT

3 t/h

5 t/h

10 t/h

12 t//h

VERMOGEN

3 kW

4,5 kW

5 kW

6 kW

AFMETINGEN
LENGTE TROMMEL

cm

PT2

Basisuitrusting:
҅trommel met een diameter van 100 cm
҅soepele regeling van trommelomwentelingen
҅badkuip met sedimentatietrechters
҅grote diameter afvoerkleppen fi150
҅sproeien op de selectieband
҅centrale smering van de selector riemlagers

13

WA S S E N EN DRO GEN

DST

De ontstener MACHINES PIÓRO - DST gebruikt
voor het voorzichtig scheiden van goederen van
stenen en kluiten aarde die het voor verdere verwerking op de hoofdbandtransporteur heeft getransporteerd, terwijl het afvalmateriaal op de
hulpband wordt afgevoerd. Door de gebruikte
transportbanden kan de machine zeer efficiënt
schillen en transporteren. Daarnaast kan de machine worden uitgerust met een bladverwijderingsscheider.

MODEL
AFMETINGEN

ONTSTENER

Basisuitrusting:
҅propeller waterturbine met soepele snelheidsregeling
҅selectietapes met soepele snelheidsregeling
҅centraal smeersysteem voor lagers
҅turbinekamer met twee kamers
҅waterniveausensor
҅overloopkamer
҅handmatige afvoerklep
Optionele uitrusting:
҅bladscheider
҅pneumatische aftapkraan

DST20
400x270x300

BREEDTE VOEDINGSBAND

50 cm

BREEDTE
SELECTIETAPES

90 cm
50 cm

VERMOGEN

14

9,5 kW

cm

WASSE N E N DROGE N

SCHROEFONTSTENER

ODV

De schroefontstener MACHINES PIÓRO - ODV
het wordt gebruikt om groenten precies van stenen te scheiden. De stenen vallen op de bodem
van de kuip en het product wordt met een schroef
naar boven getransporteerd en met een schroeftransporteur gelost. Het apparaat is ontworpen
voor de schillijn.

MODEL
AFMETINGEN
CAPACITEIT
SCHROEF DIAMETER
BAD AFMETINGEN
VERMOGEN

cm

Basisuitrusting:
҅schroeftransporteurs
҅soepele snelheidsregeling
҅drukluik
҅waterklep

ODV20
185x125x250
5 t/h
42 mm
155x110x100
1,5 kW
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WA S S E N EN DRO GEN

VD

Basisuitrusting:
҅rollen met een speciaal absorberend vlies
҅waterspersysteem
҅kettingaandrijving met schokdempersysteem
҅soepele snelheidsregeling
҅handmatige wateraftapkraan

De Roldroger MACHINES PIÓRO - VD het wordt
gebruikt om water te verzamelen en het oppervlak van groenten te drogen. De groenten worden
door een set rollen naar de uitlaat getransporteerd,
terwijl de rollen een speciaal waterafvoersysteem
naar de tank hebben.

MODEL

VD7

VD8

VD16

165x190x170

220x190x170

250x190x170

AANTAL ROLLEN

7 stuks

8 stuks

12 stuks

16 stuks

DRUK EENHEDEN

7 stuks

12 stuks

12 stuks

16 stuks

120 cm

WERKBREEDTE

16

VD12

125x190x170

AFMETINGEN

ROL
DROGER

CAPACITEIT

5 t/h

8 t/h

13 t/h

18 t/h

VERMOGEN

1,1 kW

1,1 kW

2,2 kW

3,0 kW

cm

kolarz zdjeć

cm
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POLIJSTEN
EN SCHILLEN

19

P OL I J S T E N EN SCHIL L EN

PRO13

De roterende polijstmachine MACHINES PIÓRO
- PRO wordt gebruikt om groenten schoon te maken en te polijsten met water. De machine zorgt
voor de hoogste efficiëntie van polijsten met borstels die in tegengestelde draairichtingen werken
en een roterende trommel waarop de borstels zijn
gemonteerd. Onafhankelijke soepele snelheidsregeling voor de borstels en de trommel wordt uitgevoerd met behulp van een aanraakpaneel. U kunt
met één druk op de knop uw eigen modi maken
die zijn aangepast aan een bepaalde groente. De
machine is standaard uitgerust met een waterrecuperatiesysteem - tweekamerrecycling.

MODEL
AFMETINGEN

PRO13/2

Optionele uitrusting:
҅pneumatische waterkleppen
҅centraal smeersysteem voor lagers

430x190x300

13 stuks
198 cm

298 cm
198 mm

DIAMETER BORSTEL

20

Basisuitrusting:
҅13 borstels met verschillende hardheden van de
borstelharen
҅roterende trommel met de mogelijkheid om de richting en
snelheid van het werk te veranderen
҅roterende borstels met de mogelijkheid om de richting en
snelheid van het werk te veranderen
҅instelbare schuifafsluiter aan de trechterzijde
҅automatische bediening via een aanraakpaneel
҅tweekamerwaterbehandelingssysteem - recycling
(secundaire circulatie) - 2 aftapkranen met grote diameter,
bv 150 mm
҅ -delige waterstroom over de gehele lengte van de trommel.
҅aanpassing van de hellingshoek van de trommel met behulp
van een handmatige hydraulische pomp.

PRO13/3

340x190x300

ANTAL BORSTELS
BORSTEL LENGTE

ROTERENDE
POLIJSTMACHINE

CAPACITEIT

7 t/h

10 t/h

VERMOGEN

9,5 kW

13,5 kW

cm

POLI JSTE N E N SCHI LLE N

CRADLE
POLIJSTER

PS8
Basisuitrusting:
҅8 borstels met keuze uit verschillende hardheden
҅wiegtrommel
҅roterende borstels met mogelijkheid om de richting en
snelheid van het werk te veranderen
҅instelbare schuifafsluiter aan de trechterzijde
҅handmatige aftapkranen
҅ -delige waterstraal langs de trommel .

De cradle polijstmachine MACHINES PIÓRO PS8 het wordt gebruikt voor het reinigen en polijsten van wortelgroenten. Door het gebruik van
het rocke -systeem van de trommel kan de reinigingsnauwkeurigheid worden verhoogd. Borstels
met soepele snelheidsregeling zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het polijsten. De machine
kan bovendien worden uitgerust met een waterrecyclingsysteem - tweekamerrecycling, wat een betere efficiëntie mogelijk maakt.

MODEL
AFMETINGEN

PS8

PS8R

340x190x300

PS8/3

340x200x300

PS8R/3

430x190x300

430x190x300

8 stuks

AANTAL BORSTELS

198 cm

BORSTEL LENGTE

298 cm
198 mm

BORSTEL DIAMETER

cm

Optionele uitrusting:
҅tweekamerwaterbehandelingssysteem - recycling
(secundaire circulatie) (PS8R)
҅pneumatische aftapkleppen

CAPACITEIT

3 t/h

3 t/h

5 t/h

5 t/h

VERMOGEN

4.5 kW

6 kW

6 kW

8.5 kW

21

P OL I J S T E N EN SCHIL L EN

PS7

Basisuitrusting:
҅7 borstels met de mogelijkheid om verschillende hardheden
te gebruiken
҅roterende borstels met de mogelijkheid om de richting en
snelheid van het werk te veranderen
҅instelbare
҅klep aan de perszijde - handmatige aftapkranen
҅ -delige waterstraal langs de trommel ..

De badpolijstmachine MACHINES PIÓRO - PS7
het wordt gebruikt voor het reinigen en polijsten
van wortel groenten door borstels met soepele snelheidsregeling. De machine kan bovendien
worden uitgerust met een waterterugwinningssysteem - tweekamerrecycling, wat een betere efficiëntie mogelijk maakt.

MODEL
AFMETINGEN

PS7

PS7R

280x155x230

380x155x230

198 cm

BORSTEL LENGTE

380x165x230

298 cm
198 mm

BORSTEL DIAMETER

2 t/h

CAPACITEIT
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PS7R/3

7 stuks

AANTAL BORSTELS

VERMOGEN

Optionele uitrusting:
҅tweekamerwaterbehandelingssysteem - recycling
(secundaire circulatie) (PS7R)
҅pneumatische aftapkleppen
PS7/3

280x165x230

BADPOLIJST
MACHINE

4 kW

6 kW

3 t/h
5 kW

7 kW

cm

POLI JSTE N E N SCHI LLE N

PLAT BORSTEL
MACHIN

PPS

Basisuitrusting:
҅golfborstels met soepele snelheidsregeling
҅drukrubber
҅4 wielen
҅borstelsnelheidsregeling.

De platte borstelmachine MACHINES PIÓRO PPS het wordt gebruikt om groenten schoon te
maken zonder water te gebruiken. De machine is
uitgerust met golvende borstels. De snelheid van
de borstels wordt geregeld door een omvormer. De
rubberen hoes vermindert stofvorming en zorgt
voor een grondiger reinigingsresultaat

MODEL
AFMETINGEN
AANTAL BORSTELS

PPS10

PPS12

cm

PPS14

PPS16

170x145x160

190x145x160

210x145x160

240x145x160

10 stuks

12 stuks

14 stuks

16 stuks

100 cm

BORSTEL LENGTE
VERMOGEN

Optionele uitrusting:
҅stofafzuiging
҅waternevel over het werkende deel + tank + aftapkraan

0,75 kW

1,1 kW

1,5 kW

2,2 kW
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P OL I J S T E N EN SCHIL L EN

PAM

De Pompoenborstelmachine MACHINES PIÓRO
- PAM maakt gebruik van een hoogpolig borstelsysteem in combinatie met een stromende waterstraal
om grondig te reinigen en polijsten zonder de schil
van de groenten te beschadigen. De machine kan
bovendien worden uitgerust met een waterterugwinningssysteem - tweekamerrecycling.

MODEL

PAM3

Optionele uitrusting:
҅twee kamer waterbehandelingssystee - recycling (secundaire
circulatie) (PAM3R)

PAM3R

AANTAL BORSTELS

2 stuks

BORSTEL LENGTE

300 cm
3 t/h

CAPACITEIT
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Basisuitrusting:
҅2 borstels met lange haren met de mogelijkheid om de
draairichting en draaisnelheid van de borstel te veranderen
҅mogelijkheid om de hoogte van de zijsteun aan te passen
҅2 delen waterspray over de lengte van de trommel
҅onafhankelijke aandrijving voor elke borstel

360x100x190

AFMETINGEN

VERMOGEN

POMPOEN
BORSTEL MACHINE

3,0 kW

5,0 kW

cm

POLI JSTE N E N SCHI LLE N

KORUND
SCHILLER

CPRO12

De korundschiller MACHINES PIÓRO - CPRO12
het is bedoeld voor het wrijven van de schil van
groenten na de eerste wasbeurt: aardappel, wortel,
rode biet, selderij, enz. rollen bedekt met korund.
In de kamer werd een stromende waterspray geïnstalleerd.

MODEL
AFMETINGEN
ROL LENGTE

CPRO12/2

Optionele uitrusting:
҅roestvrijstalen constructie
҅pneumatische aftapkraan

CPRO12/3

280x140x255

380x140x255

200 cm

300 cm

SCHROEF DIAMETER

83 cm

ROL DIAMETER

11 cm

cm

Basisuitrusting:
҅12 korundrollen
҅schroeftransporteur
҅stromende watersproeier
҅soepele toerentalinstelling
҅soepele instelling van de selectieschroef
҅handmatige aftapkraan

CAPACITEIT

2 t/h

3,5 t/h

VERMOGEN

3 kW

4 kW
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P OL I J S T E N EN SCHIL L EN

CPRO25

De roterende korundschiller MACHINES PIÓRO
- CPRO25 het is bedoeld voor het wrijven van de
schil van groenten na de eerste wasbeurt: aardappel, wortel, rode biet, selderij, enz. draaiende
rollen bedekt met korund. In de kamer werd een
stromende waterspray geïnstalleerd. Het gebruik
van een roterende trommel zorgt voor een grotere
precisie bij het schillen.

MODEL
AFMETINGEN
ROL LENGTE
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CPRO25/2

ROTERENDE
KORUND SCHILLER

Basisuitrusting:
҅25 korundrollen
҅schroeftransporteur
҅stromende waternevel
҅soepele snelheidsregeling van korundrollen
҅soepele instelling van de selectie schroeftransporteur
҅handmatige aftapkraan
Optionele uitrusting:
҅roestvrijstalen constructie
҅pneumatische aftapkraan

CPRO25/3

350x150x305

450x150x305

200 cm

300 cm

SCHROEF DIAMETER

83 cm

ROL DIAMETER

11 cm

CAPACITEIT

4 t/h

6 t/h

VERMOGEN

7,5 kW

11 kW

cm

POLI JSTE N E N SCHI LLE N

MESSEN
SCHILLER

CPX

De messenschiller MACHINES PIÓRO - CPX is
ontworpen voor het koud wrijven van plantaardige huid na de eerste wasbeurt: aardappel, wortel,
rode biet, selderij, enz. De grondstof die naar de
trechter wordt gevoerd, wordt opgevangen door
een horizontale schroeftransporteur. Hij beweegt
hem langs een trommel die is uitgerust met 25
latten met in totaal 375 schilmessen. In de kamer
werd een stromende waterspray geïnstalleerd.

MODEL

520x150x260

200 cm

300 cm

375 stuks

550 stuks

CAPACITEIT

2 t/h

3 t/h

VERMOGEN

7 kW

11 kW

TROMMEL LENGTE
AANTAL MESSEN

Optionele accessoires:
҅variabele hoogte van de poten van de onderfram
-constructie

CPX300

420x150x260

AFMETINGEN

cm

CPX200

Basisuitrusting:
҅messentrommel
҅schroeftransporteur
҅stromende watersproeier
҅soepele instelling van de selectie schroeftransporteur
҅latten met messen
҅toerentalregeling van de trommel
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SORTEREN

29

SO RTEREN

SR

Basisuitrusting:
҅kunststof rollen op een getande baan met soepele
snelheidsregeling
҅verlichting boven het werkgedeelte
҅afvalbak
҅lekbak

De roltafel MACHINES PIÓRO - SR het wordt gebruikt voor handmatige selectie van droge, rotte of
beschadigde groenten na het wassen of sorteren.
Het werkelement zijn rollers die groenten dragen
en draaien, wat zorgt voor een nauwkeurige selectie. Het apparaat heeft een soepele aanpassing van
de snelheid van de rollen en verlichting boven het
werkende deel.

MODEL
AFMETINGEN
WERKBREEDTE
AANTAL
COMPARTIMENTEN
CAPACITEIT
AANTAL ARBEIDERS
VERMOGEN
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SR8

SR8H

ROL
TAFEL

Optionele uitrusting:
҅afvalband
҅roestvrijstalen rollen
҅versterkte uitvoering (versterkte aandrijving)
҅werklengte 200/250 / 350/400

SR10

SR10H

325x130x190

325x130x190

325x150x190

325x150x190

80 cm

80 cm

100 cm

100 cm

1

1

1 of 2

1 of 2

5 t/h

20 t/h

8 t/h

30 t/h

2

2-4

3-6

3-8

1,1 kW

1,1 kW

1,5 kW

1,5 kW

cm

SORTE RE N

ROL SORTEER
MACHINE

SG
Basisuitrusting:
҅roestvrijstalen rollen
҅sortee -regelkrukken
҅opvangbanden
҅vlakke transportband
҅poothoogteverstelling

De rolsorteerder MACHINES PIÓRO - SG is een
apparaat dat is ontworpen om groenten te sorteren op basis van hun diameter. De groentekalibrator werkt goed met ronde en langwerpige groenten
(aardappel, ui, peterselie, wortel). Het werkelement
van de kalibrator zijn rollen van roestvrij staal met
een verstelbare opening ertussen, waardoor een
geschikte sortering volgens de instelling wordt
gegarandeerd. Gesorteerde groenten gaan naar
speciale transportbanden met de mogelijkheid
om de voedingsrichting te veranderen. Elke soort
heeft een individuele instelling. De sorteersnelheid
wordt geregeld door een soepele snelheidsregeling
van de sorteermodul -aandrijving.

MODEL
AFMETINGEN

SG2
415x280x190

SORTEERBEREIK
CAPACITEIT

cm

SG3

SG4

500x280x190

585x280x190

SG5
670x280x190

100/120/160 cm

BREEDTE LOOPBAND
AANTAL SOORTEN

Optionele uitrusting:
҅afstandssleuven elektronisch systeem
҅loopbandbreedte: 100/120/160 cm
҅afstand tot 160 mm (SG * -model)
҅elektrische sorteerbesturing

2 + overmaat

3 + overmaat

4 + overmaat

5 + overmaat

5 - 105 mm
8/10/12/14 t/h
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SO RTEREN

SD

De Lengtesorteerder MACHINES PIÓRO - SD is
bedoeld voor het sorteren van langwerpige groenten. Deze sorteerders worden meestal gebruikt om
groenten die te kort of te kapot zijn weg te gooien.
Het sorteerproces vindt plaats door de juiste goederen naar het einde van de loopband te schuiven,
te kleine groenten vallen in de gegeven soort.

MODEL

280x210x170

WERKBREEDTE

120 cm

90 cm

AANTAL SOORTEN EN
ONTVANGSTBANDEN

2 stuks

2 stuks

2x1,1 kW

2 x 1,1 kW

6 stuks

6 stuks

CAPACITEIT

3 t/h

2,5 t/h

VERMOGEN

3 kW

3 kW

VERMOGEN SILNIKÓW
WIBRACYJNYCH
AANTAL VIBRERENDE
OPHANGINGEN

Basisuitrusting:
҅RVS sorteerzeven
҅soepele regeling van trillingsfrequentie
҅afvaltransportbanden
҅sorteerregeling
Optionele uitrusting:
҅gegalvaniseerde constructie
҅trillingsoscillatoren

SD2 90

280x210x170

AFMETINGEN
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SD2 120

LENGTE SORTEER
MACHINE

cm

SORTE RE N

SPIRAAL SORTEER
MACHINE

SRS

De Spiraalsorteerder MACHINES PIÓRO - SRS
het wordt gebruikt om vuile goederen te sorteren,
met voorafgaande verwijdering van onzuiverheden
en het zeven van te kleine goederen. Vervolgens
geeft het het door voor verdere selectie in overeenstemming met de gegeven werkparameter. Het
apparaat maakt het mogelijk om in het bereik van
-90 mm te sorteren in 2 soorten + 1 oversortering.

MODEL
AFMETINGEN
WERKBREEDTE
AANTAL SOORTEN
AANTAL SOORTEN EN
ONTVANGSTBANDEN

cm

Basisuitrusting:
҅spiraalrollen
҅2 opvangbanden
҅glijgoot naar de box
Optionele uitrusting:
҅soepele snelheidsaanpassing van even en oneven rollen op
de tweede scheidingsmodule

SRS12
185x270x200
120 cm
2 + overmaat
230 x 50

CAPACITEIT

12 t/h

VERMOGEN

7 kW

33

SO RTEREN

SO100

De websorteerder MACHINES PIÓRO - SO100
het wordt gebruikt voor het sorteren van goederen samen met de voorlopige verwijdering van onzuiverheden. De machine is bedoeld voor ronde
groenten (aardappelen). Het sorteren vindt plaats
met behulp van een geselecteerde geperforeerde
tape en passend geplaatste schudders. Tijdens het
gebruik vallen groenten in de gaten in de tape en
belanden op een transportband die de goederen
naar de volgende verwerkingsfase of op een boxpallet transporteert.

MODEL
AFMETINGEN
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Optionele uitrusting:
҅roestvrijstalen constructie
҅hoogte verstelling

240x200x250
200 x 70 cm

AANTAL SOORTEN

1+ overmaat

GROOTTE GATEN

Basisuitrusting:
҅geperforeerde tape (keuze van de grootte van de gaten)
҅1 ontvangstbandtransporteur
҅glijgoot naar de boxpallet
҅soepele aanpassing van de sorteerbandsnelheid
҅soepele aanpassing van de ontvangstbandensnelheid

SO100

AFMETINGEN
OPWIKKELBAND

WERKBREEDTE

WEB SORTEER
MACHINE

120 cm
„30x30” „35x35” „40x40” „45x45” „50x50” „52x52” „55x55” „57x57” „60x60” „65x65” „70x70”

HOOFD BAND

4 t/h

VERMOGEN

4 kW

cm

SORTE RE N

BLAD
SEPARATOR

LMI

Separator naci MACHINES PIÓRO LMI usuwa nać
i inne odpady z warzyw korzeniowych. Elementem roboczym jest taśma jeżowa o regulowanym
kącie pracy i prędkości roboczej. Separator może
być zainstalowany bezpośrednio na odkamieniaczu DST.

MODEL
AFMETINGEN
LENGTE VAN DE
TRANSPORTBAND
BREEDTE
VERMOGEN

cm

LMI50

Podstawowe wyposażenie separatora naci LMI:
҅ taśma jeżowa
҅ zsyp
҅ regulowany kąt
Opcjonalne wyposażenie separatora naci LMI:
҅ płynna regulacja prędkości taśmy

LMI80

185x87x230

185x127x230

175 cm

175 cm

50 cm

80 cm

0,75 kW

1,1 kW
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OPSLAG EN
VERPLAATSINGEN
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OP S L AG E N V E RP L A ATSINGEN

NFK

De Zakkenvuller BI -BAG MACHINES PIÓRO - NFK
het wordt gebruikt om big bags of dozen met groenten
te vullen. Het apparaat is uitgerust met een automatische cascade die het voorzichtig laden van goederen
in een bepaalde zak of doos mogelijk maakt. Optioneel kan de machine worden uitgerust met weegmodules met een touchpanel en taakparameterfunctie.

MODEL

NFK10

430x350x345

CAPACITEIT

1

2

VERMOGEN

3 t/h

4 t/h

DISPLAY WEERGAVE

1 kW

2 kW

4,3”

4,3”

REKSTROOKJE SENSOR

1 stuks

2 stuks

CASCADE LIMIT SENSOREN

4 stuks

8 stuks

ULTRASONIC SENSOREB

1 stuks

2 stuks

BESTURING

1 stuks

2 stuks

INDUCTIEVE SENSORS

WEERGAVEBEDIENING
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Basisuitrusting:
҅aanvoerband
҅automatisch cascadesysteem
҅zakkenhaken
Optionele uitrusting:
҅weegmodules
҅radiografische afstandsbediening voor bediening

NFK20

430x135x320

AANTAL VULSECTIES

ZAKKENVULLER
BIG-BAG

Aanraakpaneel - Schneider Electric
cm

OPSLAG E N VE RPLAATSI N G EN

KISTENVULLER

NB20

De Kistenvuller MACHINES PIÓRO - NB20 het
is een volautomatisch apparaat dat is ontworpen
voor het gelijkmatig vullen van kiste -pallets, waardoor schade aan de goederen tot een minimum
wordt beperkt. Verstelbare hydraulische segmenten regelen automatisch hun positie in de dozen
aan de zijkanten van het apparaat.

MODEL
AFMETINGEN
AFMETINGEN KISTEN
BREEDTE HOOFDBAND
VERMOGEN

cm

Basisuitrusting:
҅verstelbare laadband
҅soepele aanpassing van de bandsnelheid
҅automatische conditi - en vulsensoren
Optionele uitrusting:
҅aanvoerband

NB20
300x140x160
100 x 120 cm lub 130 x 170 cm
60 cm
4 kW
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OP S L AG E N V E RP L A ATSINGEN

PMK

De prismatische transportband MACHINES
PIÓRO - PMK het wordt gebruikt om groenten
naar een bepaalde hoogte te transporteren dankzij
de hydraulische hoogteverstelling en een verstelbare punt. De transportband heeft een -vormige
band waardoor de goederen er niet uitvallen en
veilig vervoerd worden. Standaard kunnen we het
apparaat verplaatsen dankzij het chassis

MODEL
LENGTE TRANSPORTBAND
TAPE BREEDTE
VULHOOGTE
VERMOGEN
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PMK9

PMK11

900

1100

65 cm

65 cm

150 – 450 cm

150 – 500 cm

2,2 kW

3,0 kW

PRISMATIC
TRANSPORTBAND

Basisuitrusting:
҅U-vormige tape
҅hydraulische hoogteverstelling
҅hydraulische tipverstelling
҅soepele bandsnelheidsregeling
҅chassisaandrijving
Optionele uitrusting:
҅zwenkwielen

cm

OPSLAG E N VE RPLAATSI N G EN

BUFFER
HOPPER

BHL

De Bufferhopper MACHINES PIÓRO - BHL is
bedoeld voor het huidige bufferen van goederen
om een vlotte productie te garanderen. Vooral aanbevolen voor weegapparatuur. Het apparaat heeft
een eigen goot en een cascade aan de binnenkant
voor zacht laden. Het apparaat fungeert als een
silo, die op elk moment kan worden uitgebreid met
extra segmenten, waardoor de capaciteit toeneemt.

MODEL

BHL4

Optionele uitrusting:
҅soepele bandsnelheid aanpassing
҅sensor die het vulniveau aangeeft

BHL6

BHL10

230x180x260

230x180x315

230x180x350

230x180x395

CAPACITEIT

2.5 m³

4 m³

6,6 m³

10,5 m³

VERMOGEN

2 kW

AFMETINGEN BUFORA

cm

BHL2

Basisuitrusting:
҅aanvoerband
҅selectieband
҅segmentconstructie
҅cascade binnen
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OP S L AG E N V E RP L A ATSINGEN

BF

BUFFER

Bufor MACHINES PIÓRO – BF pełni bardzo ważną
funkcję szczególnie w dużych liniach technologicznych. Stosuje się go zazwyczaj przed wagopakowarkami lub wagami kanałowymi. Zapewnia
ciągłość podawania warzyw do kolejnych maszyn.
Standardowo wyposażony w system kaskad do
amortyzacji upadków wsypywanych warzyw. Wysokość zbiornika można zmieniać zwiększając lub
zmniejszając liczbę warstw paneli (wysokość jednego panelu to 60 cm). Zbiornik w wersji standardowej wyposażony jest w 5 warstw paneli dzięki
czemu uzyskuje capaciteit 17 m³ czyli około 10T w
zależności od rodzaju warzyw.

MODEL
BUFFER AFMETINGEN
CAPACITEIT
TONNAGE
VERMOGEN
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BF2

BF3

BF4

BF5

290x260x380

290x260x440

290x260x500

290x260x560

3 m³

6 m³

9 m³

12 m³

4T

6T

8T

10T

2 kW

cm

cm
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WEGEN EN
VERPAKKEN

45

W EG E N E N V ERPA KKEN

WE
Weegmachine MACHINES PIÓRO - WE het is bedoeld voor het portioneren van groenten volgens
een bepaalde portie. Het apparaat bestaat uit een
weegschaal en een hoofdaanvoerband, afhankelijk van de versie, een of twee. De vultape van de
weegcontainer werkt op hoge snelheid, waarna de
weegschaal begint met de weegcyclus totdat deze
het vereiste gewicht nadert, waarna deze de goederen vrijgeeft of wacht tot de operator de aanraaksensor gebruikt, afhankelijk van de instelling.
Het apparaat is bedoeld voor sem -automatisch of
automatisch werk, als er een verpakkingsmachine
wordt gebruikt. De machine wordt bediend met
behulp van een aanraakpaneel in combinatie met
de Schneider Electri -automatisering.

MODEL
AFMETINGEN
AANTAL BANDEN
BREEDTE BAND

WE1

VERMOGEN
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Basisuitrusting:
҅weegtank
҅voeding transportband
҅touch bedieningspaneel
҅capaciteitssensor

WE2

285x100x255

285x100x250

1 stuks

2 stuks

50 cm

35 / 15 cm
2,5 - 25 kg

WEEGBEREIK
WEERGAVEBEDIENING

WEEGMACHINE

Aanraakpaneel - Schneider Electric
1 kW

1,5 kW

cm

WEGE N E N VE RPAKKE N

MULTI CHANNEL
WEEGMACHINE

WSK

Multi channel weeg MACHINES PIÓRO - WSK
zorgt voor een hoge efficiëntie en nauwkeurigheid
bij het wegen. De machine werkt door een bepaalde batch te wegen in overeenstemming met de
opgegeven parameters. Het aantal weegbakken
is afhankelijk van de machineversie. Met deze machine kunt u de snelheid en nauwkeurigheid van
het wegen aanzienlijk verhogen. Het apparaat is
ontworpen om automatisch samen te werken met
een verpakkingsmachine (rashelzakmachine). Het
bestaat uit een dragende structuur, een sectie die
goederen verdeelt over individuele emmers, een
transportband het vervoeren van goederen naar
een stellingmachine en een transportband die
goederen naar de weegschaal brengt. De machine
wordt bediend met een touch panel met Lenze-automatisering.

MODEL
AFMETINGEN
AANTAL KANALEN

WSK6

LENGTE BAND
VERMOGEN

cm

WSK10

WSK12

365x190x250

365x242x250

365x294x250

365x346x250

6 stuks

8 stuks

10 stuks

12 stuks

1kg - 30kg
Aanraakpaneel - ElectricLenze 10”

WEERGAVEBEDIENING

BAK VOLUME

Optionele uitrusting:
҅aanvoerband
҅volledige sensor
҅serviceplatform met ladder

WSK8

WEEG BEREIK

PNEUMATISCHE
TOEVOER

Basisuitrusting:
҅weegkanalen met volledig openingssysteem
҅strooier + emmerbanden
҅dwarstransportband
҅touch control panel
҅steunframe

6 bar

7 bar

8 bar

9bar

11 l

11 l

11 l

11 l

280 cm

332 cm

384 cm

436 cm

2 kW

2,5 kW

3 kW

3,5 kW

47

W EG E N E N V ERPA KKEN

F

Automatische folieverpakkingsmachine
MACHINES PIÓRO - F het wordt gebruikt voor
het automatisch verpakken van groenten in plastic
zakken door middel van heatsealing. Bij iedere
groente speelt een foliewikkelmachine een rol, die
het meest gebruikt wordt in de technologische
lijn van een sortee -, wa - en verpakkingslijn. De
verpakkingsmachine vereist een automatische
weegmachine.

MODEL

400x130x165

400x130x165

WEEGBEREIK

2,5 - 15 kg

2,5 - 20 kg

3 t/h

4 t/h

WEERGAVEBEDIENING
VERMOGEN

Basisuitrusting:
҅uitblaastrilling
҅trilling van de onderkant van de zak
҅bedieningspaneel
҅lasmodule
Optionele uitrusting:
҅labelprinter

F2

AFMETINGEN

CAPACITEIT
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F1

AUTOMATISCHE
FOLIEVERPAKKINGS MACHINE

Aanraakpaneel - Schneider Electric
2,5 kW

3,5 kW

cm

WEGE N E N VE RPAKKE N

RASHEL
VERPAKKINGSMACHINE

RC

Rasche -verpakkingsmachine MACHINES PIÓRO
- RC is perfect voor het naaien en naaien van rascheltassen. Het eindproduct zijn esthetisch verpakte groenten die in raschelzakken worden genaaid. De verpakkingsmachine heeft een wee - /
verpakkingsmachine nodig om goed te kunnen
functioneren. Het apparaat is ontworpen om te
worden gemaakt in zakken van 2,5 tot 30 kg. De
inpakker haalt de zakken van de rol, snijdt ze af en
na het vullen met groenten nieten en verplaatsen.
Rashelzakmachine uitgerust met een enkeldraads
naaikop of dubbeldraads naaikop. Besturing op basis van een Schneide -aanraakpaneel

MODEL

430x130x120

430x130x120

WEEGBEREIK

2,5 - 30 kg

2,5 - 30 kg

4 t/h

6 t/h

WEERGAVEBEDIENING
VERMOGEN

Optionele uitrusting:
҅labelprinter

RC2

AFMETINGEN

CAPACITEIT

cm

RC1

Basisuitrusting:
҅afvoertrillingen
҅trilling van de onderkant van de zak
҅Bedieningspaneel
҅naaikop - enkele of dubbele draad

Aanraakpaneel - Schneider Electric
2,5 kW

3,5 kW
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UIEN SNIJDER

51

U IEN SNIJDER

OSZ

Ingebouwde uiensnijder MACHINES PIÓRO - OSZ
voor uien is een machine die is ontworpen om de
geoogste ui te reinigen van de resten van aanhechtende grond, slecht hechtende schillen of gedroogde
bieslook. Het werkende deel van deze machine, afhankelijk van de uitvoering, bestaat uit twee of drie
snijmessen. De ui wordt naar de container gevoerd,
van waaruit hij wordt omgeleid naar de selectietafel,
waar hij wordt verdeeld in kleine ui en de juiste om
te snijden. Kleintjes worden door de goot buiten de
machine getransporteerd en grotere bollen worden
gericht om te worden gesneden.

MODEL
AFMETINGEN

AANTAL TRILTAFELS

2 stuks
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3400
6 stuks

OPHANGINGEN

2 x 0,75 kW

TRIL MOTOREN

10 t/h

CAPACITEIT

Optionele uitrusting:
҅soepele snelheidsregeling van snijmessen.

415x165x240
2 stuks

TRILLINGS

Basisuitrusting:
҅verstelbare snijmessen
҅triltafels z soepele regeling
҅ontvangstband
҅opbouwconstructie

OSZ2

AANTAL SCHROEVEN

LENGTE OPWIKKELTAPE

INGEBOUWDE
UIEN SNIJDER

4,4 kW

cm

U I E N SNI JDE R

UIEN
SNIJDER

OS

Uiensnijder MACHINES PIÓRO - OS voor uien is
een machine die is ontworpen om geoogste uien
te reinigen van de resten van aangrenzende grond,
vastzittende schubben of gedroogde bieslook. Het
werkende deel van deze machine zijn twee snijmessen. De ui wordt geserveerd op een container, van
waaruit hij wordt omgeleid naar de selectietafel,
waar hij wordt verdeeld in ui met een kleine diameter en geschikt is om te snijden. Kleine transportbollen zijn de goot buiten de machine en grotere bollen
gericht op de snede.

MODEL
AFMETINGEN
LICZBA ŚMIGIEŁ

cm

OS2
240x130x130
2 stuks

CAPACITEIT

10 t/h

VERMOGEN

5,5 kW

Basisuitrusting:
҅verstelbare snijmessen
҅triltafels z soepele regeling
҅ontvangstband
҅opbouwconstructie

Podstawowe wyposażenie:
҅regulowane 2 noże tnące
҅stół wibracyjny

Optionele uitrusting:
҅soepele snelheidsregeling van snijmessen.

MODEL
AFMETINGEN

OS2
240x130x130

AANTAL
SCHROEVEN

2

AANTAL TRILTAFELS

1

TRILMOTOR

1

CAPACITEIT

6t/h

VERMOGEN

5kW
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BODEMBEWERKING
EN OOGSTVOORBEREIDING
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B O D EM BE W E RK I N G E N O O GSTVO O RB EREIDING

R

Rugvormmachine met grondfrees MACHINES
PIÓRO - R het wordt gebruikt om ruggen te vormen die de grond voorbereiden voor het zaaien van
wortelgroenten. De machine is uitgerust met een
unit uitgerust met een zeer duurzame aandrijving,
aangepast aan de omwentelingen van 540 / min.
De aggregaten zijn uitgerust met een speciale diepe losmakende helmstok met zeer sterke tanden,
die de grond 30 cm losmaakt en vervolgens een
voldoende grote massa grond oplegt om ruggen of
bedden te vormen. Ten slotte comprimeert het apparaat de zijvlakken terwijl het midden zacht blijft.

MODEL
AFMETINGEN
AANTAL RUGGEN

R20

R30

Optionele uitrusting:
҅mechanische aandrijving van de vormas (alleen model R20)
҅aftakas
҅hydraulische markers

190/205x270x140

284/307x270x140

333/360x270x140

2 stuks

3 stuks

4 stuks

67,5 / 70 / 75 cm

NOKHOOGTE

to 25 cm
22 cm

TOP VLAK BREEDTE
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Basisuitrusting:
҅helmstok
҅ vormplaten
҅mechanische aandrijving
҅hydraulische aandrijving van de vormas

R40

RUG AFSTAND

VEREIST OLIE POMPDEBIET

RUGVORM MACHINE
MET GRONDFREES

30 l/min

50 l/min

50 l/min

cm

BODE M BE WE RKI NG E N OOGSTVOO R B ER EI D I N G

LOOFKLAPPER

OBN

Loofklapper MACHINES PIÓRO - OBN het is ontworpen voor het hakken van topping of bieslook
alvorens groenten uit de grond te graven zonder
de wortelkop te beschadigen. De versnipperaar is
ontworpen om te werken op ruggen, bedden of
vlakke gebieden

MODEL
AFMETINGEN
WERKBREEDTE
GEVRAAGDE KRACHT

cm

OBN16

Basisuitrusting:
҅2 topmodules
҅een set scheurstrips
҅kettingaandrijving
҅4 wielen
Optionele uitrusting:
҅zaagzagen

OBN18

240x210x150

270x210x150

160 cm

180 cm

30 kW

35 kW
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VOL
AUTOMATISCHE
LIJN
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VOL AU TOM ATISCHE L IJN

60

cm

VOL AU TOM ATI SCHE LI J N

cm
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VOL AU TOM ATISCHE L IJN
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cm

VOL AU TOM ATI SCHE LI J N

cm
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VOL AU TOM ATISCHE L IJN

OSZ2
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cm

VOL AU TOM ATI SCHE LI J N

OSZ2

cm
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MACHINES PIÓRO
Żębocin 58A
32 100 Proszowice
Poland
+48 692 768 147
info@machinespioro.com
www.machinespioro.com

