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 Skånsom transport af alle typer produkter og materialer 

 Elektrisk- eller pneumatisk drevne vibrationstransportøre 

 Nem rengøring og visuel inspektion 

 Ingen mekaniske dele kommer i kontakt med produktet 

 Ingen risiko for fastklemning eller vedligeholdelse 

 Sigtefunktion eller separering af produkterne kan integreres 

 Kan leveres med egen styring eller integreres med eksisterende udstyr 

 Kan leveres i alle størrelser til lige netop kundens ønsker 

 Rustfri pneumatisk vibrationstransportør  

 For visuel inspektion af frossen grøntsager inden pakning 

 Leveret med understel og pneumatisk styring 

 Plexiglas beskytter produktet imod kontaminering 

 Rustfri pneumatisk vibrationstransportør 

 For dosering af frossen kødstrimler til en multi-hoved vejemaskine 

 Stor kapacitet i rustfrit og rengøringsvenligt design 

 Fremstillet i rustfri 7GM plade for minimal vedhæftning 

 Præcis step-dosering integreret med vejemaskinen 

 Rustfri elektrisk vibrationstransportør med sigte 

 Anvendes for af drypning af vasket friske grøntsager 

 Transportørens bund er en sold-plade med 3 mm. huller 

 Er monteret med rustfrie trykfjedre og 2 styk NEG vibratorer 

 Ryster effektivt overskydende vand fra efter skylningen 

 Giver god visuel inspektion og hurtig rengøring 
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 Rustfri elektrisk sigte-vibrationstransportør 

 For transport og separation af medico-produkter 

 Komplet lukket system for hindring af kontamination 

 Sigter klumper ud af pulveret effektivt 

 Sikre hurtig og nem rengøring imellem batch 

 Leveret med rustfrit stativ og trykfjedre 

 Rustfri elektrisk vibrationstransportør 

 9 meter lang for produktion af bygningsmaterialer 

 Monteret med bladfjedre for optimal transport 

 Drevet med 2 styk NEG vibratorer 

 Rustfri pneumatisk vibrationstransportør 

 For dosering og separation af nåletræs frø 

 Monteret med tragt for produkterne 

 Integreret med et vision system og en robot-picker 

 Rustfri pneumatisk vibrationstransportør 

 Tranportable 3 meter lang vibrationstransportør 

 Anvendes for støbte plastik produkter 

 Integreret med stativ på hjul 

 Lav byggehøjde 

 Hænger i vinklet bladfjedre for optimal vibrationstransport  


