VAN BEEK EN PENKO
B U NDE LEN KR AC H TE N VO O R
HI GH- END DOSERIN G E N WE GIN G
Van Beek staat bekend om haar perfect afgewerkte transportschroeven
en PENKO als dé specialist in weegapparatuur. Een samenwerking tussen
deze twee voorlopers maakt het mogelijk om eenvoudig en snel de
beste doserings- en/of weegmethode in uw proces in te passen.
Voor dosering volgens recept: de LIW Feeder

Voor continulijnen: de weegschroef
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Voorbeeld
De weegschroef is ideaal voor fabrikanten die willen
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Werking

van het gewicht van de chips dat voorbijkomt

Deze weegt alleen de schroef en de inhoud. Het weegmechanisme berekent aan de hand van het aantal om-

Werking
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Maatwerk

Over PENKO

De samenwerking tussen Van Beek en PENKO maakt
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contact met ons op om na te gaan wat wij voor u kunnen
betekenen.

Over Van Beek
Van Beek is dé specialist op het gebied van schroeftransporteurs. De kernactiviteiten van het bedrijf, opgericht in
1939, bestaan uit het verkopen, ontwerpen en fabriceren
van schroeftransporteurs. Van Beek maakt elke schroeftransporteur op maat. Van Beek is een niche-speler. De
organisatie is gespecialiseerd in hoogwaardige maatwerk
roestvast stalen schroeftransportsystemen en zij levert
deze wereldwijd. Van Beek exporteert meer dan 80% van
de productie. Met name de chemische, farmaceutische,
milieu- en voedingsmiddelenindustrie maken dankbaar
gebruik van de expertise van Van Beek. Meer
informatie is te vinden op www.van-beek.nl.

Van Beek verbetert graag uw productieproces
met innovatieve oplossingen. Neem contact
met ons op om de mogelijkheden te verkennen.
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