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AVS volautomatische bundelmachines 

 

productomschrijving 
 
Deze machine bundelt razendsnel prei, selder, rabarber of eventueel een 
andere groente door middel van het automatisch aanbrengen van een 
plakband rond de bundel.  
 
De doordachte constructie, volgens uw wensen door ons AVS-team 
gemaakt, is bijzonder vooruitstrevend.  
 

onze troeven 
 

hoge capaciteit 
Het is mogelijk om tot 1500 bundels per uur te bundelen.  
De lange oplegtafel is standaard verkrijgbaar met 4 of 6 vulbakjes.  
 

vlot bijstelbaar 
De machine wordt aangestuurd door 3 bijregelbare frequentiesturingen 
die in verbinding staan met een PLC-sturing.  
Hierdoor kan de machine erg nauwkeurig bijgesteld worden.  
 

slijtvast 
Het chassis, de beplating en de aandrijfrollen zijn uit inox vervaardigd.  
De bakkenketting draait op multilene slijtstrippen.  
Door een ingebouwde preidetectie (fotocel) draait de bakkenketting aan 
een lage snelheid indien er geen prei in de bakken gelegd wordt.  
De uit vernikkelde dubbele bakkenketting is ook in inox verkrijgbaar.  
 

onderhoudsvriendelijk 
nieuwe optie: wij kunnen de machine voorzien van een automatische 
kettingsmering (met bijstelbare smeerhoeveelheid)  
 

bedrijfszeker 
Omdat de kleefkoppen intern verwarmd (instelbaar) worden, is het 
mogelijk om ook natte producten te bundelen.  
 

veilig en laag energieverbruik 
De machine is voorzien van een noodstop en zekering en kan voorzien 
worden van een beschermkast met plexideuren (met 
veiligheidschakelaar).  
De machine heeft een erg laag energieverbruik.  
 

ergonomisch 
De aanpasbare arbeidshoogte bevordert het welzijn tijdens het werken 
met deze machine.  
Dankzij de transportwielen (voorzien van rem) kan de machine eenvoudig 
verplaatst worden.  
 

afgewerkt 
Indien de plakbandrol op gebruikt is, stopt de machine automatisch 
dankzij een ingebouwd plakbandalarm.  
De vulbakjes zijn voorzien van een rubberen beschermstrip  
 

totaalconcept 
Elke machine wordt door ons grondig afgesteld en getest. Vervolgens 
komen we de machine opstarten en demonstreren op Uw bedrijf.  
 
Bij de machine kunnen volgende zaken bijgeleverd worden: 

loofmessen  
transportbanden  
preicaroussel  

We verzorgen onderhoud, herstellingen en service na verkoop.  
We hebben bijna alle onderdelen op stock en kunnen alle onderdelen 
leveren.  
Mogelijkheid tot aanpassingen aan Uw specifieke wensen.  
 
We hebben reeds vele jaren ervaring met dit product en is steeds 
verbeterd door ervaringen op de werkvloer.  

 
 

 
 

 
 

 


