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Hans van der Poel B.V. is een breed georiënteerde onderneming die zich bezig houdt 
onder andere met het ontwikkelen en produceren van nieuwe machines, voornamelijk 
voor de land- en tuinbouw. 

De SquareFill is verkrijgbaar in 3 varianten : 
Een compacte uitvoering, de SquareFill 1000 Mono, 
waarin men 1 stapel kan plaatsen die vervolgens 
ontstapeld en op een 2 meter lange band geplaatst wordt. 
Nadat deze band een stap heeft gemaakt, komt het fust in 
de vulpositie.  
Hier wordt het fust van een instelbare hoeveelheid water 
en, indien men wenst, snijbloemenvoeding voorzien.                                      
Deze cyclus herhaalt zich totdat aan het einde van de band 
een fust gesignaleerd wordt door de volmelding. Nadat dit 
fust wordt afgenomen start de cyclus weer op. 
Voor diegene die  meer stapels fusten in buffer wil hebben, 
is er ook een variant de SquareFill 1000, te verkrijgen met 
een aanvoerband van 3 meter, op een hoogte van 14 cm. 
De derde variant is de SquareFill 500, deze heeft geen 
aanvoer– en afvoerband, maar rollenbanen. In 
tegenstelling tot de SquareFill 1000, is bij deze machine de 
aanvoerhoogte gelijk aan de afvoerhoogte. 

Kenmerken SquareFill fustenvullers: 

 * standaard geschikt voor de veilingfusten met code 566, 
577, 533, 544, 560, 580 en ook Procona’s. Door het 
ingeven van de fustcode via het touchscreen stelt de 
machine zich in op dit type fust, inclusief  de bijbehorende 
waterhoeveelheid. 

 * duurzaam, geheel opgebouwd uit RVS. 

 * geen last van vacuumzuigen van gewassen fusten en/of 
klemmen door eventueel achtergebleven stickers, 
doordat het te ontstapelen fust pneumatisch uit elkaar 
gedrukt wordt. 

 *capaciteit tot 1.000 fusten per uur, afhankelijk van 
waterdruk, type fust en hoeveelheid water.  

 * goede prijs/kwaliteit/capaciteit verhouding. 

 * voorzien van een literteller voor een exacte hoeveelheid 
water  water onafhankelijk van de waterdruk. 

Opties: 

 * Dosatron snijbloemenvoeding doseerpomp.  

 * extra ontstapel-unit voor boeketten-emmers (zie   ook de 

achterzijde) 

 * langere of kortere aan / afvoerband. 

 * dwarse afvoer  door middel van pusher,  zowel naar links 

of rechts, als naar links en /of  rechts.  

 * leverbaar met rekkeninzetter oor rekken 596 en 597. 

 * dosering snijbloemenvoeding d.m.v. een plunjerpomp. 

Moet U veelvuldig veilingfusten ontstapelen en van water voorzien? 

Dan hebben wij voor u de oplossing! 

De SquareFill 

Wilt u meer weten?  
Neem dan contact met ons op: 

De Veilingfustenvuller 

http://www.hansvanderpoel.com/

