Od kusových
po sypké
produkty

Naše komplexní řada dávkovacích zařízení je určena pro dávkování široké
škály potravinářských i nepotravinářských výrobků. Jsou nejen spolehlivé
a šetrné k produktům, ale vyznačují se i jednoduchou obsluhou a údržbou.

DOT1

DOT3D

Objemové třecí dávkovače DOT1 a DOT3D
	
P ro dávkování neabrazivního drobného kusového homogenního zboží - zrnková káva,
luštěniny, rýže, bonbony...

DOK

Objemový klapkový dávkovač DOK
	
P ro dávkování abrazivního sypkého zboží – cukr,
krystal, kuchyňská sůl...

	
Rozsah dávek je do 1700 cm
	
Maximální výkon dávkovače: DOT1 až 120 dávek/min.
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DOT3D až 300 dávek/min.

	
S tandardně dodávaný s digestoří a možností odsávání
	
Volitelné nastavování dávek z balicího stroje

	
Rozsah dávek je do 8810 cm3
	
Maximální výkon dávkovače 100 dávek/min.
	
S tandardně dodávaný s digestoří
a možností odsávání

	
Volitelné nastavování dávek z balicího stroje

DOS

DOS3D

Šnekové dávkovače DOS a DOS3D
	
P ro dávkování práškových produktů – mleté koření, mletá káva, cappucino, sušená
smetana, moučné směsi, instantní nápoje...

	
Volitelný pohon dávkovacího šneku servomotorem
	
Maximální výkon dávkovače: DOS až 120 dávek/min.
DOS3D až 240 dávek/min.

	
Doplňková příslušenství – doplňovací šnek, dávkování inertního plynu, nucené uzavírání
plnící trubky, odvětrávání tubusu

	
Volitelně šnekové dávkovací váhy HS.S1A

HS

Technologické dávkovací váhy HS
	
P ro dávkování lehkosypného a drobného kusového
zboží – těstoviny, koření, pet food, sušené ovoce, čaj,
mražené zboží, strouhaný sýr, skleněné korálky...

	
V hodné pro tvorbu mixů
	
Možné využití pro ruční balení do předhotoveného obalu
	
Modulové uspořádání dávkovacích vah
	
A utomatické tárování
	
Maximální výkon do 64 dávek/min.

HS.P.A

YAMATO
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DS1A

Dávkovače kysaného zelí DS1A, DS7
a dávkovač láku DS8
	
Objemové dávkování kysaného zelí a láku
	
Celonerezové provedení
	
Velikost dávky u DS1A, 300–1000 g (bez láku)
	
Velikost dávky u DS7, 3000–5000 g (bez láku)
	
Maximální výkon pro dávkovací zařízení DS1A a DS8,
40 dávek/min. (500 g)

	
Maximální výkon pro dávkovací zařízení DS7 a DS8,
10 dávek/min. (5000 g)
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Pásové dávkovací váhy HS.P.A
	
P ro drobné kusové zboží (granuláty) jako např. pet
food, dřevěné pelety, krmné mixy, plasty...

	
Ideální pro dávkování velkých objemů (10–60 dm3)
	
Modulární konstrukce pro víceřadé provedení
dávkovacích vah

Kombinační váhy YAMATO
	
P ro drobné kusové zboží – bonbóny, chipsy, pet
food, kusová zelenina, pečivo, extrudáty, mražené
zboží, zeleninové saláty, strouhaný sýr, vybrané
masné produkty...

	
Maximální výkon do 300 dávek/min.

	
P řehledné ovládání dávkovače pomocí barevné
dotykové obrazovky

	
Malá zastavěná plocha
	
Maximální výkon do 10 dávek/min.
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