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Varicolor ‘Sensor SB’ leegstation voor 
octabins & big-bags 

 
 

 

 

HET ONTWERP 
 

Leegstation voor een gegarandeerde en economische leging 

van octabins en big-bags 

 

In plaats van een zuigbuis van een hopperloader wordt een speciaal 

ontwikkelde zuigkop met automatische zuigdiepteregeling op het 

oppervlak van het granulaat neergelaten. De zuigkop is met een 

automatische vibrator uitgerust en zodanig geconstrueerd dat deze 

zich niet aan de foliezak kan vastzuigen als deze wordt opgetild. 

 
 

DE VOORDELEN  
 

 Systeem met 1 kolom (galg), van 3 zijden eenvoudig toegankelijk. 
 Ruimte besparende, kan ook in een hoek opgesteld worden. 
 Telescopische constructie, Instelbaar voor verpakkingen 

(Octabins/big-bags) tot max. 2 meter hoogte. 
 Speciale zuigkop uit rvs, met geïntegreerde toestroomhulp-

inrichting (vibrator) 
 Automatische zakhefinrichting. 
 Alarmlamp, voormelding van de minimale materiaalvoorraad  
  (ca. 10% van de inhoud) 
 Compleet automatische  besturing. 
 Leverbaar met een optionele tandembesturing voor 2 toestellen. 

Deze Duoplex besturing schakelt via een ventiel automatisch van 
de lege naar een volle Octabin over zodra de actuele verpakking 
bijna leeggezogen is. 

 

 
 

 HET RESULAAT 

 

Via een hopperloader probleemloze granulaattoevoer naar de 

verwerkingsmachines. Geen verlies van grondstoffen. Leging van de 

octabin/big-bag tot op minimale resthoeveelheid zonder tussenkomst 

van bedieningspersoneel. 

 

 

TECHNISCHE GEGEVENS  
 

 Hoogte octabins/big-bags max. 2.000 mm 
 Voedingsspanning  230V / 50Hz 
 Persluchtaansluiting  6-8 bar 
 Hefsysteem   pneumatisch 
 Constructie   Staal / verzinkt 
 Zuigkop   RVS 1.4301 
 Aanzuigleiding   Ø 38 mm / Ø 50 mm 
 Gewicht   140 kg 
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Legen van Octabins 
Legen van big-bags 

Besturing 

Klemmen voor plastic binnenzak (liner) 

Verrijdbaar onderstel 
(optioneel) 

Haken voor big-bags 


