dubbelwandige slijtvaste
transportspiralen

Aaltens Constructie Bedrijf

Specialist in transportsystemen
Aaltens Constructie Bedrijf is al bijna 50 jaar specialist op het gebied van transportsystemen voor landbouw en industrie. Zo ontwikkelen
en maken wij onder meer systemen voor het transporteren van meel, korrels, granulaat, mest en CCM. De spiraalinstallaties bewijzen hun
diensten al meer dan 30 jaar. Deze unieke transportspiralen zijn in eigen huis ontwikkeld en gemaakt. Wij zijn de enige leverancier in
Nederland die dubbelwandige slijtvaste transportspiralen kunnen leveren.

Lange levensduur
De buizen en bochten zijn gemaakt uit twee soorten kunststof en verkrijgbaar in verschillende maten. In de vormvaste buitenbuis zit een binnenbuis
die bestaat uit slijtvast materiaal. Met onze dubbelwandige slijtvaste bochten
garanderen wij een lange levensduur. De bochten kunnen eenvoudig
worden afgezaagd op elk door u gewenst aantal graden. De buizen worden
aan elkaar verbonden via buiskoppelbussen.

Spiraalbuizen

Efficiënt transport
In de dubbelwandige buis bevindt zich een transportspiraal
gemaakt van hoogwaardig verenstaal. Deze spiraal is verkrijgbaar in verschillende diameters en wordt aangedreven
door een motorreductor van het merk Nord. De grote
veerkracht zorgt ervoor dat de spiraal vrij ronddraait in de
buis. Hierdoor wordt het product bijzonder efficiënt getransporteerd. Dit kan oplopen tot een transportcapaciteit van
5000 kg per uur.

Eenvoudig te monteren
Onze spiraalsystemen zijn snel en eenvoudig te monteren. Dit omdat de
buizen makkelijk te verwerken zijn en de spiraal niet gespannen hoeft te
worden. Verder kenmerken onze systemen zich door een robuuste, goed
afgewerkte constructie waarbij extra aandacht is besteed aan veiligheid.
Daarnaast zijn ze ook buitengewoon onderhoudsarm.
Binnenspiraal
vervaardigd
uit hoogwaardig
verenstaal

Uitvoering en mogelijkheden
Kunststof uitloop
Aandrijfunits
De aandrijfunits zijn vervaardigd uit volbad verzinkt staal (eventueel ook in roestvaststaal). Aandrijfunits worden geleverd inclusief aandrijfas. Standaard is de aandrijfunit
voorzien van een uitloop waarin naar wens een sensor gemonteerd kan worden.
Restloze uitloop
Uitlopen
Uitlopen voor aan de spiraalbuis zijn er in verschillende uitvoeringen, zoals een
kunststof uitloop, stalen restloze uitloop en een dubbele uitloop. Ook een uitloop met
een Jacobs ø 150 mm aansluiting behoort tot de mogelijkheden.
Spiraalbakken

Dubbele uitloop

Spiraalbakken voor onder de silo zijn in vele uitvoeringen verkrijgbaar. Hierbij is keuze
uit een rechte uitvoering, 20 of 30 graden of onder een hoek van 45 graden. Ook
spiraalbakken waarbij 2 of meer spiralen op een spiraalbak worden aangesloten zijn
leverbaar. Uitvoeringen met een linker en rechter spiraaluitgang behoren tot de
mogelijkheden. De spiraalbak bestaat uit een bovenstuk met afsluitschuif en een
spiraalonderbak waarin een aanname-as is gemonteerd. Deze is voorzien van een
meervoudige afdichting (afgedicht lager, stopbuspakking en een labyrintafdichting
welke gevuld is met vet). Dit voorkomt dat het product in het lager komt en vastloopt.
Als optie kan de spiraalbak worden voorzien van een handaftap.
Aandrijfunit

Spiraalbak
Alle spiraalbakken
zijn volbad verzinkt

Technische specificaties
- Duploflex spiraalbuis verkrijgbaar in lengtes van 6 meter per stuk.
-

Duploflex spiraalbuis zijn verkrijgbaar in de diameters ø 80, 90, 114 en 131 mm.
Duploflex spiraalbochten verkrijgbaar in 15, 30, 45 en 90 graden.
Transportcapaciteit tot 5 ton /uur (sg 0.65kg/ dm³).
Toerental standaard aandrijvingen 31, 66, 77, 108, 148, 196, 250 en 322 opm
(afwijkende toerentallen ook leverbaar).
- Aandrijfunits volbad verzinkt staal of roestvaststaal.
- Uitloop leverbaar in kunststof, staal, restloos uitgevoerd, dubbel uitloop,
jacobs aansluiting, al dan niet voorzien van een hand bedienbare afsluitschuif
of pneumatisch of elektrisch bedienbare schuif.
- Spiraalbakken verkrijgbaar in rechte uitvoering, of hoek van 20, 30 of 45 graden
(eventueel ook in roestvaststaal).
Spiraalbakken met 2 aansluitingen naar een kant verkrijgbaar in rechte uitvoering,
of hoek van 20, 30 of 45 graden.
Spiraalbakken met 2 aansluitingen naar twee kanten (links-rechts) verkrijgbaar in rechte
uitvoering, of hoek van 20, 30 of 45 graden.

ACB: thuis in het agrarische bedrijf
Op basis van onze jarenlange kennis en ervaring denken wij graag met u mee en kunnen wij u
prima adviseren over de juiste oplossing voor uw bedrijf. Al onze producten worden in eigen huis
ontwikkeld en gemaakt van kwalitatief, hoogwaardig materiaal. Wij zijn flexibel, klantgericht en
hanteren korte levertijden. Op deze manier kunnen wij een constante kwaliteit van onze producten
garanderen.

Meer weten?
Naast de productfolder over dubbelwandige slijtvaste

Aaltens Constructie Bedrijf

spiraalbuizen hebben wij ook folders over:

Derde Broekdijk 1a 7122 LA Aalten

- CCM doseerinstallaties

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!

