
KMK Agro mérleg WR30, WR30 MIDI, WR30 MINI 

 

A WR30 automatikus mérlegrendszer zöldségek mérésére és zsákolására alkalmas. Feladata a 

megadott zöldség mennyiség lemérése, majd az előkészített zsákba, tartályba történő 

betöltése. Összekapcsolható többféle géppel, például zsákvarró géppel. 

Adatok: 

 Alkalmas burgonya, hagyma, uborka, répa mérésére. 

 Teljesítmény: legfeljebb 5500 kg / óra. 

 Mérési tartomány: 1-30 kg 

 A főszalag széles, a mérést pontosító szalag keskeny. 

 A szalagok sebessége állítható. 

 Áramigény: 400 V 

Opciók: 

 Rozsdamestes acél felépítmény. 

 Kézi varrófejhez szalag 

 Kézi varrófej YAO HAN F300 

 Kézi varrófej FISCHBEIN F 

 Állvány a kézi varrófejhez. 

 A garat kapacitás megnövelése 50 kg-ig. 

 Keresztszalag a mérlegtől a varrógéphez. 

 



KMK Agro csomagoló gépsor R1 

 

A Raschel R1 egy professzionális rendszer mely alkalmas raschel zsákok feltöltésére és 

varrására. Egy Fischbein egy-tűs varrógéppel felszerelt. Összekapcsolható WR30-as 

mérleggel. 

 Adatok: 

 Alkalmas burgonya, hagyma, uborka, répa csomagolására 

 Teljesítmény: legfeljebb 9000 kg / óra 

 Mérési tartomány: 2,5 - 25 kg 

 Áramigény: 400 V 

Opciók: 

 Átlátszó védőajtó polikarbonátból 

 Füstelszívó 

 Vibrációs garat 

 Rezgő továbbító szalag 

 Címkebehúzó 

 Rozsdamentes acél konstrukció 

 Saválló acél konstrukció 

KMK Agro csomagoló gépsor R2 

 



A Raschel R2 egy professzionális rendszer mely alkalmas raschel zsákok feltöltésére és 

varrására. Egy Fischbein két-tűs varrógéppel felszerelt. Összekapcsolható WR30-as 

mérleggel. 

 Adatok: 

 Alkalmas burgonya, hagyma, uborka, répa csomagolására 

 Teljesítmény: legfeljebb 9000 kg / óra. 

 Mérési tartomány: 2,5 - 25 kg 

 Áramigény: 400 V 

Opciók: 

 Átlátszó védőajtó polikarbonátból 

 Füstelszívó 

 Vibrációs garat 

 Rezgő továbbító szalag 

 Címkebehúzó 

 Rozsdamentes acél konstrukció 

 Saválló acél konstrukció 

KMK Agro fóliahegesztőgép F2 

 

Az F2 típusú fóliahegesztőgép egy olyan professzionális eszköz amellyel fóliatasakok töltését 

és lezárását végezhetjük, elsősorban sárgarépa és petrezselyemgyökérhez. 

A gép rozsdamentes acélból készült, amely ellenállóvá teszi a nedves zöldségekkel szemben. 

Kompatibilis és összekapcsolható más zsákoló gépekkel. 

A zacskókat méretre alakítja, megtölti a kimért adag zöldséggel és összehegeszti. Egy optikai 

érzékelő szabályozza az áramlási kapacitást és ily módon biztosítja a zavartalan működést. 

csomagolási tartomány: 1kg-5kg valamint 2,5kg-10kg 



Pneumatikus igény: 5-6 bar 50 l/perc 

Alapfelszereltség: 

 saválló acélból készítve 

 párnázott ecsetek 

 töltőgaratnál blokkoló érzékelő 

 vibrációs motor a töltőgarathoz és a szállítószalaghoz 

 védőháló, tolóajtó 

 Opcióként kérhető: 

 thermocimkés nyomtató 

KMK Agro kefés tisztító S110, S55 

 

Az S110 keféstisztító a burgonya, hagyma és más zöldségek tisztítására szolgál. A készülék 

nem okoz károsodást a zöldségekben. Nylon ecsettel felszerelt. A gumi burkolat a portól való 

védelmet biztosítja és növeli a tisztítóhatást. 

 Adatok: 

 Kefék darabszáma:10 

 Kefék szélessége: 1100 mm 

 Gumi burkolat 

Opciók: 

 Kefék sebesség szabályzása váltókapcsolóval 

 Spirál a kefék helyett 

 Állítható kefenyomás 

 By-pass szalag 

 Porelszívó rendszer 

Az S55 keféstisztító a burgonya tisztítására szolgál. A készülék nem okoz károsodást a 

burgonyákban. Nylon ecsettel felszerelt. A gumi burkolat a portól való védelmet biztosítja és 

növeli a tisztító hatást. 



 Adatok: 

 Kefék darabszáma: 10 

 Kefék szélessége: 550mm 

 Gumi burkolat 

Opciók: 

 Kefék sebesség szabályzása váltókapcsolóval 

KMK Agro görgős válogató asztal T 

 

A T görgős válogatóasztal alkalmas burgonya, hagyma és egyéb kerek zöldségek, 

gyümölcsök manuális osztályozására. A PVC görgők lassan forognak, így biztosítva a 

zöldségek, gyümölcsök forgását és azok válogatását. A váltókapcsoló segítségével lehetőség 

van a görgők sebességének szabályozására. A válogatóasztal négy állítható magasságú lábbal 

rendelkezik, valamint világítással felszerelt. 

 Opciók: 

- Hulladék részére csatorna és csúszda 

- Zsáktartó 

 Modell 
Asztal hossza 

(cm) 

Asztal szélessége 

(cm) 

T-2008 200 80 

T-2010 200 100 

T-2508 250 80 

T-2510 250 100 

T-2512 250 120 

T-3010 300 100 

T-3012 300 120 



KMK Agro görgős válogató asztal TS 

 

A TS görgős kétsoros válogatóasztal alkalmas burgonya, hagyma és egyéb kerek zöldségek, 

gyümölcsök manuális osztályozására. A PVC görgők lassan forognak, így biztosítva a 

zöldségek, gyümölcsök forgását és azok válogatását. A váltókapcsoló segítségével lehetőség 

van a görgők sebességének szabályozására. A válogatóasztal négy állítható magasságú lábbal 

rendelkezik, valamint világítással felszerelt. 

Modell 
Asztal hossza 

(cm) 

Asztal szélessége 

(cm) 

TS-2508 250 80 

TS-2510 250 100 

TS-2512 250 120 

TS-3010 300 100 

TS-3012 300 120 

 


