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Simpel is het 
moeilijkst. Voor ons 
daarom de mooiste 
uitdaging die er is.

Over Meggson 



Over Meggbot TP100

Wilt u uw eieren slimmer en tegelijkertijd 
zo simpel mogelijk verwerken? 
Als superspecialist in de internationale 
eierensector gebruiken wij al onze kennis 
en ervaring om het voor u zo efficiënt en 
makkelijk mogelijk te maken.

  Wij geloven in  
doordachte eenvoud.

Vanuit deze filosofie ontwikkelen wij 
producten waarmee u met minimale 
inspanning en op minimale ruimte  
maximaal resultaat kunt behalen.



Eigenschappen Meggbot TP100

Palletiseren van plastic en 
pulp trays

De Meggbot TP100 is het meest compacte 
en betaalbare palletiser voor het automatisch 
palletiseren van eieren. Een uniek concept 
geschikt voor alle merken farmpackers. De 
hoge capaciteit geeft pluimveehouders een 
flinke tijdsbesparing en arbeidsgemak.

Auto-scan functie

Sensoren controleren de pallet bij elke 
nieuwe invoer. Dus is het ook mogelijk 
voor pluimveehouders, die eieren 
gescheiden verwerken, om een halfvolle 
pallet in de machine te plaatsen. De pallet 
wordt automatisch gescand en de robot 
zal de pallet verder palletiseren.
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TP100



‘De meest 
compacte en  
betaalbare 
palletizer’

  Geïntegreerd magazijn  
voor dividers

De Meggbot TP100 heeft een geïntegreerd 
magazijn voor het opslaan van maximaal  
16 dividers. Vullen van het magazijn gaat 
automatisch door een pallet met dividers  
te plaatsen. Tijdens het palletiseren plaatst 
de machine de dividers automatisch op  
de pallet.

  Hoogwaardige componenten voor 
een betrouwbare eierverwerking

Dankzij de hoogwaardige componenten is 
de Meggbot TP100 de meest geschikte 
machine voor een hoogwaardige en 
betrouwbare eierverwerking. De compacte 
grijper laadt 4 stapels trays tegelijk op de 
pallet. Voorzien van eenvoudige bediening 
via touchscreen. De geïntegreerde licht-
schermen zorgen voor uw veiligheid bij 
betreding van het werkgebied.

Eigenschappen Meggbot TP100



Eigenschappen Meggbot TP100



Meggbot 
TP100

Werkgebied beschermd 
met geïntegreerde 
veiligheidslichtschermen

Veilig en zorgvuldig 
eieren palletiseren

Gebruiksvriendelijke 
touchscreen bediening

12-16 dividers afhankelijk 
van plafondhoogte

Compacte grijper voor 
eieren verplaatsing

Hoge kwaliteit RVS materialen 
en kunststof riemen resulteren 
in minimale onderhoudskosten

Stroom 230V / 
Geen perslucht benodigd

Eigenschappen Meggbot TP100



Technische  
gegevens

Specificaties Meggbot TP100
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Specificaties Meggbot TP100

In/uitvoerzijde

Stapelaar



Meggbot 
TP100 aanvoerband

Lengte 1.000 – 6.000 mm

Aansluiting Geïntegreerd

Materiaal RVS

Confi gureerbaar

Hygiëne Afspoelbaar

Opties
Bochten 90-180 
graden

Capaciteit 36.000 eieren/uur

Aantal belaadplaatsen 1

In-/uitvoerzijde Links of Rechts

Aansluitgegevens 50/60Hz - 230V

Perslucht

Invoer halfvolle pallet

Aantal dividers in 
magazijn

12 - 16

Opties Pulp

Meggbot 
TP100 5H & 6H

Meggbot TP100 opties



Meggbot 
TP100+

Meggbot & 
Meggstack 
TP100 & TS

Capaciteit 36.000 eieren/uur

Aantal belaadplaatsen 1

In-/uitvoerzijde Links of Rechts

Aanvoerzijde eieren Links of Rechts

Aansluitgegevens 50/60Hz - 230V

Perslucht

Invoer halfvolle pallet

Aantal dividers in 
magazijn

20

Opties Extra buff er

Capaciteit
25.200 of 36.000 
eieren/uur

In-/uitvoerzijde Vanaf 4 zijden

Aansluitgegevens 50/60Hz – 230V

Perslucht

Trayfout detectie

Stapelhoogte 1-6 instelbaar

Hygiëne Afspoelbaar

Opties Pulp

Meggbot TP100 opties
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