QuickFill
Zoekt u een compacte, veilige, eenvoudige te bedienen Fustenvuller?
Tegen een competitieve, vriendelijke prijs?

Wij bieden u de QuickFill!
De QuickFill is een semi-automatische, gemoderniseerde upgrade van de bekende staande emmervuller. De machine
maakt gebruik maakt van een lineaire beweging met slimme en eenvoudige constructie details die haar compacter en
veiliger maken. Bovendien is de QuickFill eenvoudig te bedienen en verkrijgbaar tegen een vriendelijke prijs.

Hoe werkt het?
De QuickFill is voorzien van een liftplatform, dat middels een veiligheidssysteem aan de machine is gekoppeld om
onveilige situaties te voorkomen.
Bloemencontainers of emmers van verschillende maten kunnen eenvoudig vanaf 3 zijden op dit liftplatform worden
geschoven. Nadat men op de start toets heeft gedrukt gaat het liftplatform omhoog totdat het bovenste fust door een
fotocel wordt gesignaleerd. Vervolgens wordt het bovenste fust voorzien van een instelbare hoeveelheid water (en
eventueel snijbloemenvoeding) door middel van een vulpijp die boven de container draait. Nadat het fust van water is
voorzien, valt deze vulpijp weer terug in zijn neutrale positie waarna de bloemen in het fust geplaatst kunnen worden.
Vervolgens is het bovenste fust eenvoudig op te pakken om bijvoorbeeld op een transportkar te plaatsen.
Wanneer het bovenste fust is verwijderd, komt het liftplatform automatisch omhoog naar de ergonomische werkhoogte.
Als het laatste fust is afgenomen gaat het platform weer snel naar beneden om de volgende stapel fusten in ontvangst te
kunnen nemen.
Kenmerken QuickFill
· Maakt gebruikt van een lineaire beweging
· Geschikt voor verschillende maten emmers
of bloemenfusten
· Fusten kunnen eenvoudig van 3 zijden op
het platform geschoven worden
· Liftplatform voorzien van een
veiligheidsophanging
· Doseerstation voor snijbloemenvoeding
en water

Voordelen QuickFill
· Compact, veilig en eenvoudig te
bedienen
· Ergonomische werkhoogte
· Géén nadruppelende slang
· Vrijwel overal plaatsbaar
· Vriendelijk geprijsd

· Voorzien van literteller
. Geheel in RVS uitgevoerd
·

230 volt.

· Onderhoudsvrij

De QuickFill
Door de afgevlakte randen van de
voeten en het hefplateau zijn de stapels
fusten eenvoudig op de machine te
schuiven, men hoeft de stapel dus niet
op te tillen.

Vulmond die boven het fust draait tijdens het vullen
en daarna weer naar de neutrale positie terugvalt,
zodat men tijdens het bloemen inzetten hiervan
geen hinder ondervindt en er geen druppels water
op de bloemen vallen.

De QuickFill, ontwikkeld en geproduceerd door:

EasyWater Eco, ontwikkeld en geproduceerd door:
Veenderveld 51
2371TT Roelofarensveen
t: 071-3315278
f: 071-3315380
e: info@hansvanderpoel.com
i: www.hansvanderpoel.com

