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Capaciteit 20 t/u
afhankelijk van de productgrootte

twee parallelle lijnen
voor hoge doorvoer
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voor ongepelde uien
voor gewassen,
ongeschilde aardappelen

High Power LED
toepassing van stroombesparende ledverlichting
met lange levensduur in de optische meetkop

robuust en makkelijk
in onderhoud
instelbare automatische reiniging en
modern hygiënisch ontwerp
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®

Analyse- und Sortiertechnik

Afstandsonderhoud
software-updates en onderhoud op afstand
via internet met militaire graad van versleuteling

Mühlauer Straße 18
D-09232 Hartmannsdorf
Germany

Tel.: +49 3722 73110
www.select.gmbh

ELEKTRONISCHE
®

SORTERING

AGROSELECTOR® twin ar us

®

Uitwerper

Sorteerkenmerken

- per lijn elektrisch aangedreven rubberen vingerster
(internationaal gepatenteerd)

3

vrij instelbare
sorteerniveaus

- beoordeling van het totale productoppervlak
- kleurwaarden en contrastverschillen op het
oppervlak
- rotte en groene plekken
- rode, bruine en zwarte vlekken
- schurft, Rhizoctonia
- grootte, uitwendige vorm

Gehele controle in Full HD

2e Kwaliteit

- modern 21" touchpanel met full-hd scherm
als centrale interface voor de operator
- eenvoudig en snel starten met elektronische
sortering met professionele software
- live beeldfunctie voor realistische weergave
van gescande objecten en kleurmarkering
van fouten
- uitgebreide bewakings- en statistische
functies

Rest
Goed

- toewijzing sorteervakken altijd vrij te kiezen

Startklaar
Aansluitingen

- levering van de sorteermachine in
gemonteerde toestand
- voor snel en eenvoudig inbouwen
in bestaande productielijnen

- Water en perslucht
• voor automatische
reiniging
• 3/4" buismof
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- Elektro
• 400V / 50Hz / 5,1kVA
• 3P + N + PE
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Uitvoer 2e Kwaliteit

Uitvoer Goed
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Toevoerlijn 2

Uitvoer Goed
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Toevoerlijn 1
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Uitvoer Rest

Operatorpaneel

Uitvoer Rest
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