’S W ERELDS BESTE
BULK WAGENVULLER
Met de Dino® bulkwagenvuller verlaadt u op een efficiënte manier een breed scala
aan bulkgoederen. Elk met uiteenlopende specifieke eigenschappen, verpakt in
losse zakken, big-bags, containers met innerliner en zelfs losse bulkgoederen die
door middel van een shovel gestort worden, zijn geen enkel probleem.
Snel verladen

Veilig en efficiënt

De big-bag (of andere verpakking)

die op het mangat van de silotrailer

De Dino® voldoet volledig aan de

wordt geleegd in de stortbak,

aansluit, worden de bulkgoederen in

CE-normering, ARBO-wetgeving

welke is aangepast aan uw specifieke

de silotrailer gestort. Door de capaci-

en de ARAB. Met de Dino® pakt u

toepassing. Door middel van een

teit van 90 m3 per uur is het mogelijk

verladen op een snelle, veilige en

schroef, die volautomatisch in werking

een silotrailer binnen het uur af te

efficiënte wijze aan.

wordt gesteld, transporteert de

vullen.

bulkwagenvuller de bulkgoederen
omhoog. Via de uitloop,

www.dino.nl

Kennis en ervaring

Voordelen op een rij

De ruime ervaringen van onze klanten

Met het gebruik van de Dino® kunt u

in de afgelopen 35 jaar zijn in het

veel tijd en geld besparen. We zetten

ontwerp van de Dino verwerkt; wij

de voordelen even op een rij:

durven dan ook rustig te beweren dat er

•	Bespaart tijd en geld

op dit moment geen betere, functionele

•	Mobiel en daardoor flexibel

®

mobiele bulkbelader is dan de Dino .
®

in te zetten
•	Veilig

Talloze opties

•	Makkelijk te reinigen

Onze ruime ervaring met bulkwagen

•	Geluidsarm

vullers zorgt ervoor dat er talloze opties

•	Onderhoudsarm

mogelijk zijn. Denk hierbij aan:

•	Eenvoudig te bedienen

•	Leverbaar in twee modellen:

•	Degelijk

45 en 90 m3/h
•	Filter-unit om stofvorming te voor
komen

Wereldwijd
Inmiddels hebben wij honderden Dino’s

•	Beladingsbalg aan de uitloop

in Europa en ver daarbuiten verkocht,

•	Eenvoudige reiniging van de schroef

van Amerika tot Taiwan en van Finland

•	Eenvoudig inklapbaar uitvoeren zodat

tot Namibië. Een greep uit onze

hij onder een loodsdeur door kan

referenties vind u op de website.

•	Verschillende stortbakafmetingen

Voor meer informatie stuurt u een

•	ATEX uitvoering

e-mail naar info@dino.nl of belt u

•	Magneet in de uitloop

naar +31 (0)416 37 52 25.

•	Zeef in de inloophopper

www.dino.nl
Maatwerk
Ook andere opties en speciale wensen
kunnen door onze deskundige mensen
in de machine worden verwerkt. Met de
Dino® presenteren wij u een oplossing
op maat.

De norm in schroeftransport
• Hygiënisch en nauwkeurig
• Hoogwaardige kwaliteit

Van Beek streeft er naar om uw productieproces
met innovatieve oplossingen te verbeteren.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden,
neem gerust contact met ons op.
Van Beek

W www.van-beek.nl

Christiaan Huygensweg 20

T +31 (0)416 37 52 25

NL-5151 DN Drunen

F +31 (0)416 37 83 50

the Netherlands

E info@van-beek.nl

• Continu proces
• Nieuwste technologie
• Maatwerk

