
Klant  : 

Contact  : 

Tel  : Fax :

Uw ref. nummer : 

 E-mail  : web : 

Datum  : 

Stortgoed gegevens:

Type industrie : 

Product/stortgoed : 

Stortgewicht :

Capaciteit : ton/m3

Loopeigenschap : 

Klevend

Versmerend

Brugvormend

Zuurhoudend

Hygroscopisch

Hakerig

Exposief

Abrassief

Corrosief

Uitv. tranporteur  : 

Beladingdoor  : 

Lengte H.O.H in-uitlaat :

Opstelling schroef  : 

Binnen of buiten opst.  : 

Extra informatie  : 

Technische uitvoering:

Doel : 

Inlaat, aantal, afm. : 

UItlaat, aantal, afm. : 

Type afdichting : 

Afwerking uitw. : 

Afwerking inw. : 

Afwerking schroefas :

Uitvoering deksels : 

Extra informatie : 

Merk aandrijving : 

Type aandrijving : 

ATEX classificatie :

Bescherming : Spanning : 

Isolatieklasse : PTC's : 

Extra informatie : 

Opties:

Inspectieluiken

Veiligheidschakelaar

Rotatiewachter

Overloopbeveiliging

Reinigingsluiken

Anders

Anders :

Opties : Documentatie : 

CE-cerklaring : 

Materiaal certificaten :

Extra informatie :

m3/uur

A=

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de 
METAALUNIEVOORWAARDEN,  
gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde 
tekst. 
De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

ton/m3 mm

Opstelling:

B= C=

Type & opstelling:

Gegevens motorreductor:

Documenten:

Klant gegevens:

Fax   : +31 (0) 75 - 628 04 76
Tel    : +31 (0) 75 - 628 78 55
Mail  : info@klinkenbergbv.nl
Web : www.klinkenbergbv.nl


Stortgoed gegevens:
Technische uitvoering:
Opties:
Opties :        
m3/uur
Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, 
gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.
De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.
ton/m3
mm
Opstelling:
Type & opstelling:
Gegevens motorreductor:
Documenten:
Klant gegevens:
Fax   : +31 (0) 75 - 628 04 76
Tel    : +31 (0) 75 - 628 78 55
Mail  : info@klinkenbergbv.nl
Web : www.klinkenbergbv.nl
8.0.1320.1.339988.342575
info@klinkenbergbv.nl
19-01-2010
Verkoop
Gebruik dit formulier om u aanvraag in te dienen. 
M. de Graaff
Klinkenberg aanvraag voor Kokerschroeven
19-01-2010
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