
AVR CSB 2600 serien   
Avlastarbord

AVR introduserar den senaste genarationens industri avlastarbord för bolag som kräver hög kvalitet och kapacitet. 
En robust maskin med en unik bottenbredd som fungerar felfritt även i extrema förhållanden.

▪ Sorteringsenhet 

Utformningen av avlastarbordets bakvägg är sådan att 

den redan under transporten av produkten har en ökad 

rengörings kapacitet. Den breda sorteringsenheten 

säkerställer en effektiv sortering av produkten och det 

är möjligt att få sorteringsenheten med olika typer 

av rullar.  Sorteringsenheten är monterad hängande, 

detta säkerställer en optimal sortering under alla 

förhållanden.  

▪ Tvärelevatorer 

Monterade hängande, det är något som är 

karaktäristiskt för tvärelevatorerna monterade på 

AVR's avlastarbord.  Till vänster, höger, högt, lågt, 

framåt eller bakåt. Under alla förhållanden kan ett 

optimalt produktflöde uppnås. Tack vare detta har man 

låga dropphöjder vilket säkerställer slutproduktens 

kvalitet.  Därtill har CSB 2600 V-formade tvärbält 

som standard.
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CSB Model: 2600 2600 XL 2600 XXL

Kapacitet 13.0 m3 18.5 m3 25.0 m3

Avlastardelens bredd 3.30 m 3.30 m 3.30 m

Bottenmattans bredd 2.60 m 2.60 m 2.60 m

Bottenmattans hastighet 0.4–4.4 m/min 0.4–4.4 m/min 0.4–4.4 m/min

Antalet sorteringsrullar 7 7 7

Avstånd mellan sorteringsrullarna 18 - 78 mm 18 - 78 mm 18 - 78 mm

Tvärelevatorns bredd (jord och småpotatisar) 0.80 m 0.80 m 0.80 m

Tvärelevatorns bredd (huvudprodukten) 0.80 m 0.80 m 0.80 m

Tekniska specifikationer

▪ Behållare

Den unika konstruktionen av ramen samt en bottenkedja med en 28 tons dragkraft är en stabil bas. Dessa avlastabord är också utrustade 

med AVR's unika bottenmatta, vilken är 100 % produktvänlig och har en ökad avlastar kapacitet.  Behållarens bottenmatta är 2,60 meter bred 

och har inlägg både i fram och bakkanten.  

CSB 2600 XXL


