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

Over Meggson Over Meggline TP150

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.



‘De meest 
compacte en 
betaalbare pal-
letizer’

Maximale inzet

De Meggline TP150 heeft door de 
hoeveelheid belaadplaatsen ruimte om 
zowel lege dividers als lege pallets op 
te slaan. Op pallet plek 3 en 4 is plaats 
voor 60 dividers en 12 pallets. Deze worden 
door de machine automatisch afgestapeld 
tijdens het palletiseren.

Compact alternatief

Ook al beschikt deze Meggline over 
4 palletplaatsen, de opstelling past op 
een oppervlakte van nog geen 11 m2. Dit 
in combinatie met de prijsstelling maakt 
de Meggline de oplossing tussen de 
Meggbot en de Mr robot. 

Eigenschappen Meggline TP150 Eigenschappen Meggline TP150

Maximaal palletiseren

De Meggline TP150 combineert compactheid 
met maximale inzet. Want deze palletizer 
beschikt over meerdere belaadplaatsen én de 
mogelijkheid om 2 soorten pallets tegelijk te 
palletiseren. Daardoor kunt u meerdere 
stallen en soorten scheiden waarbij iedere 
soort een eigen palletplaats heeft. 

De kracht van meerdere 
belaadplaatsen

De Meggline TP150 beschikt over maar 
liefst 4 palletplaatsen. Daardoor is de 
Meggline de oplossing gepositioneerd 
tussen de Meggbot en de Mr robot. 
Snelheid en efficiëntie worden hiermee 
naar een nog hoger niveau gebracht.

Meggline 
TP150



Eigenschappen Meggline TP150

Meggline
TP150

Eigenschappen Meggline TP150

Gebruiksvriendelijke 
touchscreen bediening

Spanning 230V / 
Geen perslucht benodigd

Dit alles tussen 4 staanders 
op 1,9 bij 5,5 meter

Bu� erplaatsen voor 
stapels pallets en dividers

Capaciteit tot 54.000 
eieren per uur
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Specificaties Meggline TP150

Technische 
gegevens

Specificaties Meggline TP150



Aantal belaadplaatsen 2

In-/uitvoerzijde Links of Rechts

Aanvoerzijde eieren Links of Rechts

Aansluitgegevens 50/60Hz - 230V

Perslucht

Invoer halfvolle pallet

Opties Extra bu� ers

Meggline 
TP150 aanvoerband

Meggline
TP150+

Meggline
Meggstack 
TP150 & TS

Lengte 1.000 – 6.000 mm

Aansluiting Geïntegreerd

Materiaal RVS

Con� gureerbaar

Hygiëne Afspoelbaar

Opties
Bochten 90-180 
graden

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

Meggline TP150 opties

Capaciteit 54.000 eieren/uur

Aantal palletplaatsen 4

In-/uitvoerzijde Links of Rechts

Aansluitgegevens 50/60Hz - 230V

Perslucht

Invoer halfvolle pallet

Magazijncapaciteiten
12 pallets en 

60 dividers  

Meggline 
TP150 6H

Meggline TP150 opties



www.meggson.com


