
De Meto Transportwagen is een efficiënte en veilige oplossing om 

de Meto spuitrobot automatisch van pad naar pad te verplaatsen. 

Dit betekent dat er tijdens het spuiten geen mensen in de kas nodig 

zijn. Dit bespaart op arbeidsuren maar zorgt ook voor een uniform 

spuitbeeld.

De computergestuurde transportwagen is uitgerust met een 

bedieningspaneel dat gelijk is aan de Meto spuitwagen. Hiermee is 

onder meer in te stellen welke paden wel en niet moeten worden 

gespoten. In het kader van continuïteit beschikt het systeem 

optioneel over een storings- of sms melder.

Meto Transportwagen

Wij bieden u:
·  Automatisch pad naar pad systeem voor spuiten

·  Groot bereik

·  Hele nacht onbezocht gewasbescherming 

·  Eenvoudige instelling en bediening
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Technische specificaties Meto Transportwagen

Type Eenheid

Lengte wagen [cm] 180

Breedte wagen [cm] 280

Hoogte wagen [cm] 225

Max. slangdruk [bar] 40

Gewicht [kg] 450

Lengte slang max [m] 240 ½”

Max. rijsnelheid betonpad [m/min] 25

Spanning en tractiebatterij [V/Ah] 24/159 (20h)

Spoorbreedtes [cm] h.o.h. 42 - 80

Talen op touchscreen NL/ EN/ DE/ FR/ ES/ PL

Door de volautomatische 

werking van de transport-

wagen, is het niet nodig dat 

mensen tijdens het spuit- 

proces aanwezig zijn in de 

kas. Verbeterde arbeids- 

omstandigheden en  

kostenbesparend.

Door de brede trommel zijn 

½” slangen met een lengte tot 

200 m toe te  

passen. De slang rolt  

automatisch op en af met 

het verplaatsen van de Meto 

transportwagen.

In geval van een storing 

wordt een waarschuwing 

verstuurd middels een SMS.* 

Wanneer de leidingdruk  

wegvalt stopt het systeem 

automatisch. Veilig en  

betrouwbaar.

Programmeren is eenvoudig via 

de compacte en overzichtelijke 

touchscreen met waterdichte 

tiptoetsen. Hiermee is onder 

meer aan te geven welke paden 

de spuitrobot moet spuiten en 

welke over te slaan.

* is een optie


