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Eigenschappen
• Geschikt voor diverse afmetingen big bag zakken
• Vult tot ca 25-30 big bags per uur
• Hoge capaciteit mogelijk door continue vulproces. De big bag vuller 

schakelt automatisch naar de andere kant op het moment dat de big 
bag vol is

• Pulserend afvullen van de big bag/kist voor nauwkeurige vulling
• Mogelijkheid om met de hand na te vullen. Hierdoor kunnen 

verschillende lengtes zakken door elkaar worden gebruikt
• Minimale valhoogte: de big bag wordt door het platform naar het hoogst 

mogelijke punt gebracht. De productsensor stuurt vervolgens het 
platform door middel van een automatische niveauregeling

• Zakken worden mooi recht en stabiel afgevuld doordat de zak bij de 
eindvulling in de pneumatische haken hangt. Hierdoor passen de big 
bags goed naast elkaar in de vrachtwagen

• Overzichtelijk touchscreen voor bediening 
• Gebruiksvriendelijke, meertalige software
• Standaard per big bag platform een aparte afstandsbediening voor aan/

uit zetten, navullen en lossen lusgrijpers
• Eenvoudig te verplaatsen door de heftruckkokers
• Deelbaar onder- en bovenframe voor makkelijk vervoeren

Uit te breiden met
• 4 hoogwaardige loadcellen onder de pneumatische haken 

voor het nauwkeurig afvullen op gewicht van de big bag
• Produktvriendelijke vulunit met beweegbare vulband voor 

het gelijkmatig vullen van de kist
• Weegplatforms voor het vullen van kisten op gewicht
• Geïntegreerde compressor
• Softwarepakket voor registratie gewichten (mogelijk online 

te benaderen), op teler/ras/dag
• Labelprinter voor label big bag of kist
• SLC Linecontrol (eventueel voor meerdere machines)
• Modemaansluiting voor support op afstand
• Bijpassende opvoerelevator

Snelle, nauwkeurige en productvriendelijke big bag vuller
De Agrar Systems big bag vuller BBV.3 is een zeer snelle, erg nauwkeurige en productvriendelijke 
big bag vuller. Uit te breiden met o.a. weegunits voor het vullen van big bags en/of kisten 
op gewicht en een productvriendelijke vulunit die ervoor zorgt dat de kist gelijkmatig wordt 
gevuld!

Traktieweg 18

8304 BA Emmeloord

The Netherlands

E-mail info@agrarsystems.nl

Tel +31 (0)527 61 16 48

www.agrarsystems.nl

Agrar Systems big bag vuller BBV.3


