Beluchting
Het bewaren van teeltproducten zoals aardappelen en uien is een zorgvuldig proces waarbij het
behoud van de kwaliteit van de geoogste producten centraal staat. Een goede beluchting van het
product is essentieel om een hoog rendement te realiseren en bewaarverliezen te minimaliseren.
Dit stelt hoge eisen aan de toegepaste roostervloeren.
FlexiFlor combineert duurzaamheid en flexibiliteit in één product
oplossing. Dit innovatief, Europees gepatenteerd roostervloersysteem
werkt preventief tegen mechanische beschadigingen en zorgt voor
een effectieve beluchting.

De variabele gleufbreedtes van AirSlot zijn herkenbaar door de eigen
kleurstelling en kunnen eenvoudig worden verwisseld. Hierdoor is een
aanpassing in beluchting bij teeltwisseling altijd mogelijk.

De voordelen van FlexiFlor
•
•
•
•
•
•

Ter voorkoming van mechanische beschadigingen aan gleuven
Doorlaat afgestemd op het betreffende teeltproduct
Geschikt voor teeltproducten, zoals aardappelen, uien en graan
Hoog rendement; mogelijkheid tot sturen van de airflow
Flexibiliteit bij teeltwisseling
Aslast tot 20 ton

Effectieve beluchting
FlexiFlor draagt bij aan een effectieve beluchting voor iedere bewaar
plaats. Met het meegeleverde AirSlot wordt de hoeveelheid en positie van
de beluchting bepaald en afgestemd op het betreffende teeltproduct.
Hiervoor zijn de volgende gleufbreedtes met bijbehorende doorlaat
percentages beschikbaar:
•
•
•
•

22 mm (doorlaat 6,7%)
17 mm (doorlaat 5,0%)
2 mm (doorlaat 2,2%)
Gesloten

Afmetingen
• 300 x 120 x 20 cm
• 250 x 120 x 20 cm
• 200 x 120 x 20 cm
• 150 x 120 x 20 cm

Aslasten
De opslag van teeltproducten stelt hoge eisen aan de druklast van een
vloersysteem. Afhankelijk van een dynamische of statische belasting is
FlexiFlor leverbaar in de volgende aslast uitvoeringen:
• 11,5 ton
• 15 ton
• 20 ton
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