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Doseerschijf 
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Bedr i j f  l ay -outs  

Fabr ikage -  en  

Trans por ts ys temen  

Produc t  hand l ing  

BEDRIJF LAY-OUTS 

FABRIKAGE- EN 

TRANSPORTSYSTEMEN 

PRODUCT HANDLING 

 

OOK VOOR: 

 

KEERWANDENKLEM  KK-6T (WLL 6 TON) 

ROTOROL S-6T (WLL 6 TON) 

ROTOROL U-6T (WLL 6 TON 

GRONDSTOFFEN KLEP KTK 

GRONDSTOFFEN KLEP AS 

KÜBEL BK-1000 

DOSEERBAND BF 

DOSEERSCHIJF DF-800 

VACUÜM HEFTECHNIEK 
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A B C D E F n G H I J K 

1.250 420 800 664 740 18 10 409 638 800 130 244 

KENMERKEN AVD-800: 

• PLAATWIEL Z=45 

• KETTINGWIEL  Z=19 

• MAXIMUM DEBIET: 100 M
3
/UUR 

• AANDRIJVING: 2,2 KW 

• TOERENTAL MOTOR: 121  TPM. 

• TOERENTAL SCHIJF:    51  TPM. 

• DIAMETER SCHIJF 800 MM 

 

 

• FRAMELENGTE 1.250 MM 

 

 

• VOORZIEN VAN FREQUENTIEREGELING 

 

 

Zet technologie voor u aan het werk 
DOSEER SCHIJF DF-800  

De doseerschijf is ontworpen voor het doseren van 

een stroom grondstoffen. Een stalen schijf  draait 

rond onder een huis. Deze schijf neemt de 

grondstoffen mee. De stroom grondstoffen schuift af 

langs een plaat. Instelling van het debiet vindt grof 

plaats middels een instelbare uitstroomopening. Door 

het toerental van de schijf te variëren met een 

frequentieregeling is het gewenste debiet in te 

stellen. 

Er zijn zowel links- als rechts draaiende  uitvoeringen 

verkrijgbaar. De schijf  is gemonteerd op een 

afgedichte lagerhuisconstruktie. Een aandrijving met 

kettingwiel, plaatwiel en een 1” ketting zijn de enige 

bewegende delen. 

 OPTIES: 

De doseer schijf kan worden geleverd in combinatie 

met een bovenring met flens. Deze ring wordt onder 

in de conus van de silo gelast. De doseer schijf wordt 

tegen de flens van de bovenring gemonteerd. 

Indien de aandrijving van de doseer schijf  geregeld 

wordt met een frequentieregelaar is de volumestroom 

nauwkeurig te regelen. 

flexibele oplossingen voor 

het doseren van uw product 

MAATOPLOSSINGEN: 

Is dit product net niet precies 

datgene dat u zoekt? 

Wilt u andere capaciteiten of 

afmetingen? 

 

Neem dan contact met ons  op 

voor een product op maat. 

Onze engineering denkt graag met 

u mee voor een oplossing.   

CONTACT: 

E:info@acs-adviesbureau.com 

I: www.acs-adviesbureau.com 

T: +31 (0)313 450781 

PRODUCT KENMERKEN:  

Omdat het materiaal in beweging is zal de stroom 

materiaal homogeen worden. Dit leidt tot een grotere 

nauwkeurigheid bij het doseren. 

Door de roterende beweging en het woelen van het 

materiaal is er minder kans op brugvorming. 

De doseer schijf vergt extreem weinig onderhoud 

door het minimaal aantal bewegende delen en het 

ontbreken van slijtgevoelige materialen zoals rubber. 

Scherpkantige producten worden zonder problemen 

mee genomen door de stalen schijf. Waar rubber 

banden slijten en kapot gaan, blijft de schijf zijn werk 

doen. Gepatenteerd systeem door ACS. 

TOEPASSINGEN: 

Zand 

Grind 
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