
AVR seria CSB 2600 
Kosze przyjęciowe

AVR wprowadza najnowszej generacji przemysłowe kosze przyjęciowe dla firm wymagających wysokiej jakości i 
wydajności. Solidna maszyna z unikalną szerokością podłogi, dzięki której osiąga doskonałą wydajność, nawet w 
ekstremalnych warunkach.

▪	Zespół czyszczący

Wgłębienie w tylnej części podłogi kosza rozluźnia 

produkt, zwiększając wydajność oczyszczania. 

Szeroki zespół czyszczący zapewnia skuteczne 

oczyszczanie produktu i jest dostępny w różnej 

kombinacji rolek czyszczących. 

Zespół czyszczący jest wystarczająco elastyczny, co 

umożliwia optymalny proces czyszczenia w każdych 

warunkach.

▪	Taśmy rozładunkowe

Obszerne i elastyczne, to główne cechy 

charakterystyczne taśm przenośnikowych, 

zamontowanych do koszy odbiorczych AVR. 

Pełna regulacja przesuwu na lewo, w prawo, wyżej, 

niżej, do przodu lub do tyłu. 

W każdych okolicznościach optymalna ilość 

produktu może być dostarczona na przyczepę lub 

do ustawionych skrzyń, unikając opadania z dużej 

wysokości i zapewniając jakość produktu. 

Ponadto CSB 2600 jest wyposażony domyślnie w 

taśmy rozładunkowe w kształcie litery V.



Typ CSB: 2600 XL 2600 XXL

Pojemność 18,5 m3 25,0 m3

Szerokość wlotu 3,30 m 3,30 m

Szerokość podłogi 2,60 m 2,60 m

Zmienna prędkość podłogi 0,4–4,4 m/min 0,4–4,4 m/min

Liczba rolek czyszczących 8 8

Szczeliny między rolkami 2 - 60 mm 2 - 60 mm

Szer. taśmy rozładowczej (grudy, gleba) 0,80 m 0,80 m

Szer. taśmy produktowej 0,80 m 0,80 m

Specyfikacja techniczna

▪	Zbiornik

Unikalna budowa ramy kosza oraz dolne łańcuchy o sile uciągu 28 ton zapewniają solidną podstawę. Ten kosz jest również wyposażony w 

unikalny transporter podłogowy AVR, który jest w 100% „przyjazny” dla produktu i ma zwiększoną zdolność wynoszenia. 

Podłoga kosza ma szerokość 2,60 m i posiada zygzakowate ugięcie z przodu i z tyłu urządzenia.

CSB 2600 XXL 

AVR bvba | Meensesteenweg 545 | 8800 Roeselare, Belgia  
T +32 51 24 55 66 | F +32 51 22 95 61 | info@avr.be  
www.avr.be

Styczeń 2017

Bądź na bieżąco:

Zapytaj nas, jeśli potrzebujesz więcej informacji, chętnie odpowiemy:


