Kopklepschroeven
Industrie:

TOEPASSING

Voedingsmiddelen, chemie, Farmacie,
Biomassa, Kunststof, Papier, Petfood,
Cement, Suiker en veel meer.
Voordeel:
Compact, nauwkeurig, goed inzetbaar
als navulsysteem bij volumetrisch en
gravinmetrische doseerapparatuur.
Weinig onderhoud, stofvrij produceren, lange levensduur. Kunnen werken met grote capaciteiten om een zo
kort mogelijke navultijd te garanderen.

Kopklepschroef in zware uitvoering
voorzien van dubbele spoed voor
nauwkeurige dosering

Uitvoeringen:
Grof/fijn, Pneumatiek Festo/SMC, of
naar klant specificatie, geslepen uitvoering enzovoort. Onze deskundigen
staan klaar uw vragen te beantwoorden.
Kopklepschroef enkelzijdig gelagerd
op de reductor.

De Kopklepschroef doet in alle omstandigheden en met alle denkbare

OMSCHRIJVING

producten, precies waarvoor hij ontworpen is. Voor het uitdoseren
van poeders en granulaten van zeer
fijne of gevaarlijke poeders. De KKS
kan compleet gasdicht geleverd wor-

reed contacten direct op kopklep cilinder
gemonteerd

den. Gevaarlijke dampen en kwalijke
geuren blijven hierdoor binnen het
systeem! Van roestvast staal tot
slijtvaste materialen. Klinkenberg
kan leveren met ATEX certificaat.
Toepassing:
De KKS van Klinkenberg wordt,
dankzij de compacte en gasdichte
uitvoering, in vele industrieën ingezet.

Kopklep/doseerschroefje voor het doseren van granulaat, direct in pneumatisch
transport.

3D ENGINEERING

Data
Model

Max. Lengte

Capaciteit

Materiaal

KKS-100

700 mm

…. / 3500 l/h

Staal / RVS

KKS-150

1200 mm

500 / 8300 l/h

Staal / RVS

KKS-200

1500 mm

1000 / 14500 l/h

Staal / RVS

KKS-250

1500 mm

2000 / 22000 l/h

Staal / RVS

KKS-300

1650 mm

2000 / 33000 l/h

Staal / RVS

UITVOERINGEN / OPTIES

Capaciteiten gemeten bij een maximale tipspeed van het schroefblad van
1m/sec en 100% vulling. De tabel boven geeft een klein deel van de mogelijkheden weer. Uitvoeringen eventueel op klant specificatie.

Volumetrisch doseerschroefje voor het
doseren van granulaat, geplaatst op
weegschaal.
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