productinformatie

CCM Doseerinstallaties

Aaltens Constructie Bedrijf

Beproefde CCM-doseerinstallaties
ACB produceertal 40 jaar hoogwaardige producten voor de agrarische markt. Eén van de producten is onze CCM-doseerder van het
rotatiemodel. Het is een unieke doseerder die zich kenmerkt door de combinatie van eenvoud en betrouwbaarheid. De CCM-doseerder is
ontwikkeld als een betrouwbaar uitdoseersysteem voor CCM en andere vochtige producten.
De CCM-doseerder is volledig vervaardigd uit hoogwaardig rvs. Door de modulaire opbouw is de standaarduitvoering (inhoud 3,7 m3) uit
te bouwen tot 8,2 m3. Daarnaast hebben we de ‘Jumbo’-uitvoering. Deze heeft standaard een inhoud van 5,8 m3 en is uit te bouwen tot
14 m3. Door de modulaire opbouw is het te allen tijde mogelijk de inhoud te vergroten.

De CCM doseerder is
volledig vervaardigd
uit hoogwaardig rvs

De CCM doseerder
heeft een modulaire
opbouw

Alle aandrijfmotoren
hebben een gesloten
tandwielkast

De robuuste veegarm
gecombineerd met een rvs
uitdoseervijzel zorgt voor een
probleemloze verwerking
van CCM

Trogvijzel met halfronde deksel

Onderhoudsvrije loop
Een robuuste veegarm gecombineerd met een rvs uitdoseervijzel zorgt voor een probleemloze verwerking van de CCM. Alle aandrijfmotoren
hebben een gesloten tandwielkast, hetgeen een onderhoudsvrije loop garandeert. Door gebruik te maken van ronde hoeken heeft de CCM
geen kans zich aan de wanden te hechten. De combinatie van ronde hoeken en een veegarm die alleen de onderste laag beroert, zorgt
ervoor dat er weinig broei optreedt, zodat de CCM haar voedingswaarde behoudt.
Voor het transport van CCM heeft ACB een trogvijzel ontworpen met een halfronde deksel, welke onderhoud en reiniging vereenvoudigt.
Door de buisvorm koekt de CCM niet aan.

Technische specificaties
Inhoud 3,7 m3 rotatiemodel (270x135x220 cm) (lxbxh)
Opzetrand t.b.v. 3,7 m3 CCM doseerder inhoud 1,5 m3
(270x135x40 cm) (maximaal 3x opzetrand)
Inhoud 5,8 m3 rotatiemodel
Een CCM-doseerinstallatie
(270x270x220 cm) (lxbxh)
in
Opzetrand t.b.v. 5,8 m3 CCM doseerder inhoud
praktijk
2,9m3
(270x270x40cm) (maximaal 3x opzetrand)

ACB: thuis in het agrarische bedrijf
Op basis van haar jarenlange ervaring in de agrarische sector, is ACB in staat constructief mee te
denken naar en te adviseren in een probleemloze integratie en gunstige opstelling van onze
spiraalsystemen. Alle producten en systemen worden geheel in eigen huis ontwikkeld en volgens
de modernste productiemethoden vervaardigd. Daardoor kunnen korte levertijden, reproduceerbaarheid en een constante kwaliteit van onze producten worden gegarandeerd.

Meer weten?
Naast de productfolder over CCM doseerinstallaties

Aaltens Constructie Bedrijf

hebben wij ook folders over:

Derde Broekdijk 1a 7122 LA Aalten

- Dubbelwandig slijtvaste spiraalbuizen

Postbus 175 7120 AD Aalten

- Mengers

telefoon: 0543 473584 fax: 0543 475971

- Toelevering

info@acb-aalten.nl www.acb-aalten.nl

- Transportschroeven
Langskomen voor een persoonlijk gesprek mag
natuurlijk ook. Neem gerust contact met ons op via
telefoon of mail. Wij helpen u graag!

