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

Voordeel:

• Klein inbouwformaat
• Standaard reinigbaar door demontabele zijplaten.
Optioneel kan een snel demontabele breker gemaakt
worden.
• Opzetstuk met afzuiging (optie)
• Beproeft concept
• Heeft weinig tot geen onderhoud nodig
• Heeft weinig energie nodig om zijn functie goed te
kunnen doen.

Uitvoeringen:

Twee assen aangedreven messenbreker voor het breken van zeer harde
agglomeraten. Per as is een aandrijving voorzien.

Enkele as of twee assensystemen, geslepen uitvoering
enzovoort. Onze deskundigen staan klaar om uw vragen te
beantwoorden.

Omschrijving
Deze zeer robuust gebouwde verkleiner is goed geschikt
voor het verpulveren van hardere agglomeraten, grove
delen en klonten in stortgoed. De messen zijn in RVS maar
ook in harde staalsoorten te vervaardigen. De brekers zijn
leverbaar in een enkel- en dubbel assige uitvoering. Voor
de twee assige klontenbreker is de optie aanwezig om
deze met een extra tweede aandrijving uit te voeren. De
breker doet in alle omstandigheden en met alle denkbare
producten precies waarvoor hij ontworpen is. Uitvoering
van roestvast staal tot slijtvaste materialen. Klinkenberg
kan leveren met ATEX certificaat.

Twee assen aangedreven pennenbreker voor het breken van agglomeraten. Voor
de aandrijving van de assen is een enkele aandrijving toegepast.

Opties:
Verrijdbaar frame, geharde brekerpennen of messen,
opzetstuk, H.T. uitvoering. Uitvoering met enkele as of
twee assen

Toepassing:
Veel industrieën gebruiken de brekers van Klinkenberg.
Denk bijvoorbeeld aan de voeding-, chemie, farmacie,
Enkele pennenbreker welke snelreinigbaar is uitgevoerd. Goed inzetbaar bij
bedrijven waar veel productwissels aan de orde zijn.
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3D Engineering

Data
Model

Vermogen

Max. Capaciteit

Materiaal

KB-250

2,2 tot 3 Kw

5000 l/h

Staal / RVS

KB-300

3 tot 4 kW

7000 l/h

Staal / RVS

KB-350

3 tot 4 kW

10000 l/h

Staal / RVS

KB-400

5,5 tot 7,5 kW

14000 l/h

Staal / RVS

KB-500

5,5 tot 7,5 kW

22000 l/h

Staal / RVS

Uitvoeringen / Opties

Klinkenberg HT Messenbreker tot 300 graden Celsius. Twee assen aangedreven door
een enkele aandrijving. Watergekoelde astappen, afdichtingen en tandwielen.

Twee assen aangedreven messenbreker voor het breken van zeer harde
agglomeraten. Per as is een aandrijving voorzien. De messen zijn uitwisselbaar

