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

Voordeel:

• Grote oplegtafel
• Ergonomische werkhoogte
• Beproeft concept
• Heeft weinig tot geen onderhoud nodig
• Volledig afsluitbaar
• Geïntegreerd afzuigfilter (optie)
• Uitbreidbaar met zakkenverdichter (optie)
• Uitbreidbaar met roerwerk (agitator) (optie)
• Uitbreidbaar met pennenbreker of messenbreker (optie)
• Integratie weegcellen in basisframe (optie)

Zakkenstort met een geintergreerde voedingsschroef, stofafzuiging en bordes.

Uitvoeringen:
Zakkenstort met afzuiging, gewogen uitvoeringen,
uitvoering met brekerpennen of woel armen, stortkabinet
in combinatie met agitatorbodem of doseerschroef.

Omschrijving
Het verwerken van stortgoed uit 25kg zakken is een
arbeidsintensief karwei. Producten kunnen stofdelen
uitstoten welke gevaarlijk zijn voor onze gezondheid. Met
een goede afzuiging met filterunit, houdt u de werkplek
voor uw werknemers veilig

Zakkenstort met doseerschroef en stofafzuiging.

Het verwerken van zakken waar veel agglomeraten in zitten
welke ontstaan zijn door langdurige opslag of vocht, kunnen
direct door een gekoppelde breker verkleint worden. De
ontwerpers van Klinkenberg hebben rekening gehouden
met een modulaire opbouw waar de nodige combinatie
gemaakt kunnen worden.

Opties:
Geintergreed filtersysteem, systeem uitbreidbaar met een
pennen of messenbreker, Mogelijkheid om de legezakken
direct te compacteren in een van onze zakkenverdichters.

Toepassing:
Veel industrieën gebruiken de zakkenstort van Klinkenberg.
3D uiteenzetting.

Klinkenberg b.v. Noordervaartdijk 3, 1561 PS Krommenie,
Telefoon (075) 628 78 55, Fax (075) 628 04 76,
www.klinkenbergbv.nl, E-mail: info@klinkenbergbv.nl

3D Engineering

Data
Model

Inhoud

Capaciteit

Materiaal

KZS-0100

100 liter

N.V.T.

Staal / RVS

KZS-0200

200 liter

N.V.T.

Staal / RVS

KZS-0300

300 liter

N.V.T.

Staal / RVS

KZS-0400

400 liter

N.V.T.

Staal / RVS

KZS-0500

500 liter

N.V.T.

Staal / RVS

Uitvoeringen / Opties

Zakkenstort met doseerschroef en agitatorbodem.

Open zakkenstort met doseerschroef en snijrooster.

Zakkenstort voorzien van

Zakkenstort met voeding van

Zakkenstort met filterunit en

weegcellen.

een doseerschroef.

doseerschroef.

