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

Over Meggson 



Over Meggbot ST70

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 ST70

Geautomatiseerde wisselingen

Het dagelijks uithalen van eieren is een 
secuur en nauwkeurig werk. Wat het nog 
bewerkerlijker maakt voor vermeerderaars 
is dat afnemers regelmatig wisselen van 
tray en transportmiddel. Varierend van  pulp 
trays geladen op houten pallets of 150-er 
broedlades in transportkarren. Voor deze 
wisselende trays was het tot nu toe onmogelijk 
de juiste automatisering te vinden, maar 
Meggson heeft met de ST70 het juiste 
antwoord hierop.

  Trays palletiseren op pallet

Farmpackers zijn vaak uitgerust met een 
enkele stapelaar die van onderuit stapelt en 
na voltooiing handmatig van de stapelaar 
gepakt worden. De Meggbot ST70 kan zowel 
dit type stapelaar, maar ook de stapel van de 
band pakken. De pallet wordt gestapeld op 
de palletpositie binnen de 4 staanders van 
de Meggbot. De Meggbot stopt als 1 laag op 
de pallet gepalletiseerd is. Als de toptrays 
en de kartonnen divider geplaatst is, gaat de 
Meggbot automatisch verder met het proces.

Meggbot 



‘De oplossing voor 
vermeerderaars’

  Broedlades in transportkarren

De trolley wordt binnen de Meggbot in
het klem mechanisme geplaatst. Na het 
positioneren en vastklemmen van de kar scant 
de Meggbot de posities van de broedlades. 
De volle broedlades worden opgepakt en in  
de kar geplaatst. 

 Multi Grijper

Het bewegende frame is voorzien van een 
geavanceerde grijper. Deze kan zowel de 
broedlade als de pulp tray verwerken. 
Deze grijper is verstelbaar voor de meest 
gangbare broedlades.
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Meggbot 

Gebruiksvriendelijke 
touchscreen bediening

Hoge kwaliteit RVS en 
kunststof riemen resulteren in 
minimale onderhoudskosten.

Spanning 230V

Eigenschappen Meggbot ST70

Gehele proces 
automatisch

Veiligheidsgebied beschermd 
met geïntegreerde 
veiligheidsschermen



Technische  
gegevens

Specificaties Meggbot ST70
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Specificaties Meggbot ST70

In/uitvoerzijde

Stapelaar



Lengte 1.000 – 6.000 mm

Aansluiting Geïntegreerd

Materiaal RVS

Confi gureerbaar

Hygiëne Afspoelbaar

Opties
Bochten 90-180 
graden

Capaciteit 25.000 eieren/uur

Aantal belaadplaatsen 1

In-/uitvoerzijde Links of Rechts

Aansluitgegevens 50/60Hz - 230V

Perslucht

Invoer halfvolle kar

Opties Pulp

Meggbot Meggbot
aanvoerband

Opties



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

Capaciteit 25.000 eieren/uur

Aantal belaadplaaten 1

Perslucht

Invoer halfvolle pallet

In-/uitvoerzijde links of rechts

Meggbot ST70 opties

Meggbot
+ 

Meggbot
pulp



www.meggson.com


