Valego Accessories

Valego Jednostka napędowa





Jednostka napędowa dla 1 lub 2 taśm do jaj
Bezpiecznie transportuje jaja do stołu do
zbierania jaj, do poprzecznego przenośnika
lub do elewatora.
Regulacja prędkości od 0,8 do 4 m/min

Valego Jednostka napędowa połączona ze stołem do zbierania
jaj


Jednostka napędowa dla 1 lub 2 taśm do jaj



Zintegrowany stół do ręcznego pakowania
jaj



Regulacja prędkości od 0,8 m – 4m/min

Valego Przenośnik


Transportuje jaja z każdej wysokości taśmy
do stołu o wysokości przystosowanej do
zbierania jaj



Jest łącznikiem między różnymi
wysokościami taśm i stołów



Obsługiwany przez jednostkę napędową
Valego



Dzięki prętom z tworzyw sztucznych jaja są
bezpiecznie i delikatnie przenoszone bez
ryzyka uszkodzenia

Valego Konwerter częstotliwości i awaryjne zatrzymanie


Konwerter częstotliwości reguluje prędkość
taśmy do jaj



Duży, dobrze widoczny przycisk
zatrzymania w razie awarii zapewnia
optymalne bezpieczeństwo



Mogą być montowane zarówno na stole jak
przy jednostce napędowej
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Valego Elewator do jaj


Transportuje jaja z różnych wysokości



Wygodny odbiór: jaja mogą być
transportowane na elewatorze z 1 lub 2
taśm, z dowolnej wysokości



Wygodne rozładowanie: wysokość
przenoszenia pozwoli na optymalne
odprowadzenie jaj na przenośnik lub stół



Bezpieczne i delikatne traktowanie jaja
przez nośnik z tworzyw sztucznych

Valego Jednostka zwrotna do taśm


Jednostka Classic ze spiralą w rolce
powrotnej usuwa wszelkie pozostałości z
taśmy do jaj



Jednostka ze szczotką dla taśm
plastikowych: usuwa kurz i demagnetyzuje
taśmy

 W obu jednostkach można regulować
naprężenia

Valego Jednostka sterująca


Zaawansowane funkcje sterowania dla systemów
przepędzających gniazd Valego TDE, RDE i MFE



Steruje codziennym otwieraniem i zamykaniem
systemu przepędzającego, optymalizując czas gdy
kury mają dostęp do gniazd



Nadaje się do ręcznego sterowania



Opcjonalnie monitoring przełączników
zewnętrznych i sygnał alarmowy do sterowania z
zewnątrz

Galloma Sp. z o.o., tel : 61-8963042, kom : 790 250 820,
info@galloma.pl, www.galloma.pl

