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Verrijdbare triltransporteur 

Zeer geschikt voor het transporteren van zaden, kruiden en specerijen 
 

Deze triltransporteur is verrijdbaar ontworpen zodat deze gemakkelijk aangesloten kan 

worden op twee verschillende silo’s. In het ontwerp is ook rekening gehouden met een 

snelle manier van reinigen (ook nat), om een vlotte omschakeling en hygiëne van product te 

garanderen. Zo staat de triltransporteur in een helling van 2% en zijn er zowel bij de in-, als 

bij de uitstroom deksels die eenvoudig te openen zijn. 

De triltransporteur wordt uitgerust met de VibraDriveTM omdat het de meest stabiele en 

stille oplossing is die beschikbaar is - zeer geschikt voor een mobiele installatie. 

De VibraDriveTM biedt verder directe start- en stopsequenties zonder de langdurige, grote 
en ongecontroleerde trillingen (die u wellicht kent van onbalansmotoren) 
Tevens is het ook een energiebesparende oplossing die slechts 50% energie verbruikt in 
vergelijking met elk ander type aandrijving (immers maar 1 motor). 
 

Technische specificaties van de verrijdbare triltransporteur: 

 capaciteit van 2,5 ton per uur 

 4.500 mm lange buis Ø250x3 mm  

 Eén Ø150x75 mm-inlaat + één Ø150x75 mm-uitgang - gladde buisuitlaat  

 Scharnierende dekselopeningen aan elk uiteinde van de buis voor reiniging / inspectie, 

siliconen pakkingen  

 2 extra gladde openingen van Ø250 mm met Jacobs-deksel  

 Alles gemaakt in goedgekeurde materialen van voedingskwaliteit en AISI304 roestvrij 

staal, gebeitst / gepassiveerd  

 Aangedreven door VibraDriveTM-systeem, met standaard Siemens-motor  

 Alles samengevoegd, getest en gemonteerd op roestvrijstalen frame, met 

vergrendelbare wielen voor volledige mobiliteit 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

 

Frans Kruse 

alvibra@kemp-bv.nl 

+31 74 2914023 
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