
BTM T410 
Knipautomaat

Specialist in de ontwikkeling en bouw van oogst- en 
verwerkingsmachines in de (glas) tuinbouw.

www.btm-bv.nl

Dit geavanceerde knipautomaat, 
voor het knippen onder het gaas, 

is zo ontworpen dat het de kweker 
een bewezen verhoogd rendement 

oplevert. Middels een eenvoudige 
bediening wordt er op veilige wijze en 

tegen een laag energieverbruik het 
oogstproces geoptimaliseerd.



BTM T410 Knipautomaat

Wilt u snel en effectief bloemen oogsten onder het gaas? Dan is de BTM T410 knipautomaat dé oplossing voor u!

De BTM T410 knipautomaat is door BTM reeds 25 jaar geleden samen met telers ontworpen zodat de knipautomaat zo optimaal mogelijk 

aansluit op de wensen en verwachtingen van de gebruikers. In de loop der jaren hebben we dit succesvolle product telkens verder 

verbeterd en aangepast zodat de T410 knipautomaat voldoet aan alle moderne eisen. Inmiddels rijden er verspreid meer dan 1000 BTM T410 

knipautomaten rond, overal ter wereld. En daar zijn we best een beetje trots op!

Door de robuuste bouwwijze, de T410 knipautomaat is bijna volledig opgebouwd uit erosie bestendige materialen in combinatie met selectie 

van oerdegelijke bedieningselementen, is een lange levensduur gegarandeerd. Het unieke aandrijfmechanisme zorgt ervoor dat de T410 

knipautomaat erg stil is en een laag energieverbruik heeft. Er kan een werkdag geoogst worden zonder wisselen van accu’s.  

Samen met onze accu specialist garanderen wij minimaal 400 ladingen levensduur op onze accu’s!

De T410 knipautomaat is voorzien van een eenvoudig bedieningspaneel, waarmee alle benodigde instellingen eenvoudig te bedienen zijn. 

Tevens is elke knipautomaat standaard voorzien van een volloopafslag zodat de knipper zelfstandig door het gewas kan rijden; wanneer de 

knipper vol is stop deze automatisch totdat er bloemen worden weggenomen, op het moment dat er bloemen worden weggenomen start de 

knipper weer met rijden. Door het open design van de T410 knipautomaat is de kans op storing als gevolg van vervuiling uitgesloten.

Ook qua ergonomie voldoet de T410 knipautomaat aan de laatst geldende ARBO-regelgeving. Zo is er in het ontwerp ruimte voorzien voor 

het neerzetten van de voeten zodat tijdens het oogsten het draaien van de rug overbodig is én is er gedacht aan het eenvoudig transporteren 

en opslaan van de knipper indien deze niet in gebruik is. De knipautomaat kan namelijk door het geringe gewicht eenvoudig rechtop worden 

geplaatst. Door een set wielen is de T410 knipautomaat ook rechtopstaand eenvoudig te verplaatsen.

Specificaties

• wereldwijd meer dan 1000 stuks in gebruik

• laag energieverbruik

• hoogwaardige materialen, lange levensduur 

• eenvoudige bediening

• zelfstandig starten en stoppen

• compact voor opslag

Interesse?
Bent u geïnteresseerd in onze 

machines, kennis en service?

Aarzel niet en neem contact met ons op 

of kijk op onze website:

www.btm-bv.nl

Contact informatie
BEZOEK ADRES

Standerdmolen 7, 5571 RN Bergeijk

Nederland

MAIL ADRESSEN

Algemeen:  info@btm-bv.nl

Verkoop:   sales@btm-bv.nl

Administratie:  admin@btm-bv.nl

TELEFOON

+31 (0) 497 555 226

Informatie


