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Industrie:
Voedingsmiddelen, Chemie, Farmacie,  Biomassa, Kunststof, 

Papier, Petfood, Cement, Suiker en veel meer 

Voordeel: 
• Batch/Continu mengen

• Instelbare verblijf tijd

• Beproeft concept

• Heeft weinig tot geen onderhoud nodig 

• Tegen mengen

• Korte mengtijden

Uitvoeringen:
Enkel of twee assensystemen, Mengen in meerdere zones 

klapbodems, scharnierende deksels. Geslepen uitvoering. 

 Onze deskundigen staan klaar om uw vragen te 

beantwoorden.

De Klinkenberg lintmengers hebben een zeer eff iciënte 

werking waar kleine hoeveelheden additieven worden bij 

gedoseerd aan de basis van de batch. Het product heeft 

een constante beweging waardoor een optimale menging 

ontstaat. 

Een lintmenger voorzien van twee basis assen kunnen 

de mengwerking enorm verhogen waardoor kortere en 

intensieve mengprocessen ontstaan. De intensiteit van een 

twee assen lintmenger ontstaat doordat er een overlap 

ontstaat van de twee linten in het hart van de machine. Het 

resultaat van dit principe is dat er in een tijd van 30 tot 60 

seconden een homogeniteit ontstaat tussen de 90 en 95%     

De lintmengers zijn in vele soorten en maten te verkrijgen. 

Uitvoeringen in roestvast staal tot slijtvaste materialen. 

ATEX certif icering te leveren.

Toepassing:
Veel industrieën gebruiken de brekers van Klinkenberg. 

Denk bijvoorbeeld aan de voeding-, chemie, farmacie, 

veevoeder- en slibindustrieën.

Toepassing

Omschrijving

Lintmengers

Quad menglint met 4 meng secties

Continue menglint 

dubbel uitgevoerd

Continue menglint
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3D Engineering

Uitvoeringen / Opties

PRODUCT INFORMATIE

Model Inhoud Capaciteit Materiaal

KLM2-485 1000 liter 2000 / 5000 l/h Staal / RVS

KLM2-685 3000 liter 5000 / 20000 l/h Staal / RVS

KLM2-1000 5000 liter 20000 / 40000 l/h Staal / RVS

KLM2-1250 8000 liter 40000 / 70000 l/h Staal / RVS

KLM2-1500 12000 liter 70000 / 90000 l/h Staal / RVS

Product verwarmen bij het driehoekmengen of ook 

wel centrum mengen. Voor een intensievemenging en 

warmteoverdracht van product op product. 
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Productstroom in werking met quad lint, het mengen neemt actief 

plaats in vier secties

Het op temperatuur houden van pindapasta om de 

verwerking van de pasta in het verdere proces te 

kunnen garanderen.  

Het continue mengen van stortgoed 

met 50m3/uur
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