FOOD
CHEMIE
MILIEU

Van Beek

DE N ORM IN S C HROEF T R AN S P ORT

Transport van vaste stoffen zoals poeders, korrels, granulaten en flakes voor
een optimaal productieproces. Dat is waar Van Beek schroeftransport voor staat.
Wij beheersen de kennis en het vakmanschap voor het oplossen van technische
uitdagingen. Onze schroeftransportsystemen worden ingezet in de food-, chemieen milieubranche. Aanvullend op onze productrange zijn onze twee speciale
productielijnen Dino bulkwagenvullers en Celsius schroefwarmtewisselaars.
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Efficiënt bulkgoederen verladen
De Dino bulkwagenvuller is een zwaargewicht in zijn klasse
met eindeloze mogelijkheden. Bulkwagens worden moeiteloos
beladen met de inhoud van big bags, zakgoed of containers.
Daarnaast is het zelfs mogelijk om losgestorte bulkgoederen,
die door middel van een shovel gestort worden, te laden.

Kijk voor meer informatie op:
www.dinobulktruckloader.com

Thermisch schroeftransport
Verwarm, droog of koel producten efficiënt en
optimaliseer uw thermisch proces met onze Celsius
schroefwarmtewisselaar. Of het nu gaat om het drogen
van eierschalen, het cryogeen koelen van poeders of
het mixen van vaste stoffen en vloeistoffen, kies zelf
de juiste toepassing voor een optimaal resultaat.

Kijk voor meer informatie op:
www.celsiusprocessing.com

De norm in schroeftransport
• Hygiënisch en nauwkeurig
• Hoogwaardige kwaliteit
• Continu proces

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

