IN – EN VERKOOP MACHINES

Specialist op het gebied van malen,
mengen en transporteren van granen
FOOD INDUSTRIE

SPECIFICATIES VAN DE BM VIJZELSILOS.

De BM vijzelsilo is de perfecte keuze voor de opslag en tussenopslag
van meel en andere materialen welke veelal brugvorming veroorzaken.
Deze vijzelsilos bieden grote mogelijkheden mede door de modulaire
opbouw en een goede hygiene met verzinkte uitvoering. De montage is
praktisch nergens een probleem daar de silos in delen worden geleverd,
en door elke normale deur naan binnen kunnen worden gebracht en
opgebouwd. De trechter heeft 2 verticale zijde en 2 zijden met een
conus van 60° onder de lange trechter is een krachtige trogvijzel
aangebracht, naar keuze van 150 tot 250 mm. dia. en een aandrijving vanaf 1.5 kW al naar grootte der
silo en capaciteit van de vijzel grotere el. motoren.
De trogvijzel is over de volle lengte in de silo open en heeft 2 stijgingen, daarmede wordt een
gelijkmatig uitlopen van het materiaal verzekerd. De uitloop van de vijzel zit buiten de silo, waarbij het
materaal uitloopt bij draaiende vijzel. De aandrijving van de trogvijzel geschiedt door een krachtige
vijzel-vertragingsmotor die standaard 93 T/min maakt. Bovendien is een groot skala aan
vertragingsmotoren leverbaar, waarbij de capaciteit van de vijzel geregeld kan worden.
Een roerwerk kan bij bijzondere uitloop-moeilijkheden van het materiaal uitkomst bieden.
Inblaas leiding met tankautoflens, filterkasten en filtersokken kunnen meegeleverd worden maar ook
probleemloos later op en of aangebouwd worden.
De pootlengte van de silos is zo aangepast dat transportmiddelen als vijzels etc. onder de uitloop
gemonteerd kunnen worden. De uitloophoogte kan eenvoudig worden aangepast indien gewenst. Voor
dit doel is een grote sortering aan verlengstukken aanwezig. De standaard vijzelsilo wordt geleverd met
inspectieluik, inspectieglas stalen deksel en trogvijzel met vijzel vertragingsmotor.
Opties zijn : inblaas-leiding, volmelder, triller of roerwerk aansluithulpstukken voor transportmiddelen
zoals bv. inlopen etc.
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