
Falcon 1800 
Stortbunker

Aardappelvriendelijke Falcon stortbunker

▬ Extreem zachte behandeling van uw oogst
▪ De Falcon heeft een brede en goed toegankelijke instort.
▪ De inrijbreedte bedraagt 3,18. 
 De instorthoogte is verstelbaar tussen 64 en 84 cm.
▪ Het instortrubber langs de onderzijde is ingesneden, 
 zodat het rubber het frame van de kiepwagen goed 
 volgt. Tevens zijn er dubbele inrijrubbers gemonteerd.

▪ Het achterste rubber remt de aardappelen af die  
     tijdens het kiepen van de trailer naar voren rollen.
▪  Het tweede rubber zorgt voor een goede     
     afdichting met de trailer en voorkomt het morsen 
     van product uit de stortbunker.

▪ Links en rechts van de bunkerbodem zijn er solide 
zijschotten gemonteerd, deze zorgen voor een groot 
bu� ervolume. De inhoud van de bunker is 10,9 m³.

▪ De instorthoogte is hydraulisch verstelbaar.

Technieken en machines ver doorgedreven innoveren zodat u uw aardappelen snel, aardappelvriendelijk en 
e�  ciënt kan inschuren, dat is het doel van AVR. De Falcon is in verschillende uitvoeringen en met verschillende 
variaties rollen verkrijgbaar, zodat u de machine bijna op maat kan samenstellen.

▬ De technisch krachtige bunkerbodem:
▪ Bestaat uit een lamellen PVC-doek die op doekdragers bevestigd zijn. De doekdragers zijn gemonteerd aan twee zware kettingen met 

een treksterkte van ca. 10 ton per ketting.
▪ Is 4,00 meter lang en heeft een e� ectieve bodembreedte van 1,65 meter.
▪ Wordt hydraulisch aangedreven door een hydromotor gemonteerd aan de vertragingskast.
▪ De bodemsnelheid is traploos instelbaar van 0,5 tot 6,5 meter per minuut.
▪ De stortbunker wordt bestuurd via een touchscreen en een numeriek toetsenbord.
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Technische speci� caties

FALCON 1800 Type

Inrijbreedte 3,18 m

Bodemlengte 4,00 m

Capaciteit Ca. 80 t/h

Bodemsnelheid 0,5-6,5 m/min

Breedte rollenset 1,85 m

Aantal rollen 6

Afstand tussen rollen (reinigings-rollenset) 5-45 mm

Afvoerbanden standaard 3,00 x 0,65 m

Volume bunkervloer 10,90 m³
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Blijf op de hoogte:

▬ Hoge capaciteit en zee� ntensiteit
▪ Productvriendelijke PU-spiraal reinigingsrollen.
▪ De afstand tussen de rollen is instelbaar tussen 

de 5 en 45 mm.
▪ De afstand tussen de bunkerbodem en het 

rollenset is altijd 10mm, onafhankelijk van de 

hoek van het rollenset. Zo blijven ook kleine 

aardappelen in de bunker. 
▪ De valhoogte van bunkerbodem naar rollenset 

is instelbaar in combinatie met de hellingshoek 

van de rollenset.
▪ De keeras, gemonteerd aan de instortzijde,  kan 

versteld worden en hiermee kan u ook de 

bunkerbodem opspannen. De tandwielen zijn 

gemonteerd op de as en apart vervangbaar.

Vraag meer info, wij staan u graag te woord:
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