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Trogtransporteur
Toepassing
Industrie:
Voedingsmiddelen, Chemie, Farmacie, Biomassa, Kunststof,
Papier, Petfood, Cement, Suiker en veel meer

Voordeel:
Goed reinigbaar, inspecteren, weinig onderhoud, stofvrij
produceren, lange levensduur.
• Gesloten systeem
• Afsluitbaar met snelsuitingen (optie)
• Beproeft concept
Trogtransporteur voorzien van sperlucht aansluiting op de as afdichtingen

Uitvoeringen:
Twee assensystemen, klapbodems, scharnierende deksels
van horizontaal naar vertikaal opstelbaar. Geslepen
uitvoering enzovoort. Onze deskundigen staan klaar om uw
vragen te beantwoorden.

Omschrijving
De term ‘onderhoudsarm’ is ook van toepassing op de
trogschroef. Een wereldwijd gebruikt transportprincipe met
een uitstekende prijs-/kwaliteitsverhouding. Zeer breed
inzetbaar, zeker ook in de voedingsmiddelenindustrie. Hoek
varianten zijn er van 0 tot 90 graden, bij hoeken boven de
30 graden worden er speciale deksels toegepast om het
terugstromen van het product te voorkomen. Tevens is er de
mogelijkheid om onder ATEX certificering te leveren.

Trogtransporteur uitgevoerd met twininlaat

Opties:
Verrijdbaar frame, beperkt voormengen, opzetstuk,
gewogen uitvoeringen. Schroeftransporteurs zijn leverbaar
in RVS. staal of gehardstaal.

Toepassing:
De KTS van Klinkenberg worden in vele industrieën ingezet.
Denk bijvoorbeeld aan de voeding-, chemie, farmacie,
veevoeder- en slibindustrieën.

Trogtransporteur staal 37
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3D Engineering

Data
Model

Max. Lengte

Capaciteit

Materiaal

TS-250

5000 mm

500 / 3000 l/h

Staal / RVS

TS-300

6000 mm

1000 / 5000 l/h

Staal / RVS

TS-385

6500 mm

1500 / 10000 l/h

Staal / RVS

TS-485

8000 mm

2500 / 20000 l/h

Staal / RVS

TS-585

10000 mm

6000 / 50000 l/h

Staal / RVS

Uitvoeringen / Opties

Trogtransporteurs voor de voedingsmiddelenindustrie
snelreinigbaar door scharnierende deksels

Trogtransporteur met scharnierende

Trogtransporteur voorzien van een

deksels welke 100% stofdicht zijn inwendig

voedingmiddelen geschikte overloop

heerst een overdruk van 200 mbar

beveiliging

Sterkteberekening trogtransporteur

Strerkteberekening schroefas

