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DO PROSZKÓW



DOT1 DOT3D DOK

Nasza kompleksowa oferta w zakresie urządzeń dozujących adresowana jest do pakowania szerokiego zakresu
produktów spożywczych i niespożywczych. Urządzenia te są nie tylko niezawodne, łatwe w czyszczeniu
i przyjazne dla Państwa produktów, ale odznaczają się także łatwością obsługi i utrzymania.

Dozowniki objętościowe talerzowe DOT1 i DOT3D

Do dozowania nieścierających produktów w drobnych cząstkach do opakowań,
torebek, pudełek, itd – kawa ziarnista, ziarna, ryż, cukierki...

Zakres doz do 1700 cm3

Maksymalna wydajność dozownika: DOT1 do 140 doz/min.
DOT3D do 300 doz/min.

Dozowniki w standardzie w obudowie przestrzeni roboczej

Opcjonalnie nastawianie wielkości dozy z panelu maszyny pakującej

Dozownik objętościowy kubkowy DOK

Do dozowania produktów ścierających (twardych),
jak cukier, sól, delikatnych granulatów, jaka kawa
granulowana, kakao, herbata granulowana do
opakowań, torebek, kartonów...

Zakres doz wynosi do 8 810 cm3

Maksymalna wydajność dozownika 100 doz/min.

Dozowniki w standardzie w obudowie
przestrzeni roboczej

Opcjonalnie nastawianie wielkości dozy z panelu
maszyny pakującej



DOS DOS3D HS

Dozowniki ślimakowe DOS a DOS3D

Do dozowania produktów proszkowych do opakowań, kartonów, itd – mielone
przyprawy, mielona kawa, cappucino, śmietanka w proszku, mieszanki mączne,
napoje instant...

Możliwy serwo-napęd ślimaka dozującego

Maks. wydajność dozownika: DOS do 120 doz/min.
DOS3D do 240 doz/min.

Dodatkowe oprzyrządowanie – ślimak wyrównujący poziom produktu, pakowanie
w atmosferze modyfikowanej, także z analizą zawartości powietrza resztkowego,
w razie potrzeby dodatkowe zamykanie rury dozującej, odpylanie tubusu

W ofercie także porcjujące wagi ślimakowe HS.S1 – możliwość wprowadzania
parametrów roboczych ze smartfonu lub tabletu

Wagi liniowe HS

Do dozowania produktu dobrze sypiącego się oraz o drobnych cząstkach – ciastka,
przyprawy, pet food, suszone owoce, herbata, mrożone produkty, tarty ser, warzywa
krojone a także specjalne wykonanie do delikatnego dozowania maliny mrożonej

Wagi dozujące odpowiednie także do tworzenia mieszanek

Możliwość współpracy z dozownikiem zalewy i pakowania np. produktów marynowanych

Można użyć do ręcznego dozowania do wstępnie przygotowanego opakowania

Modułowa konstrukcja dla wykonania wag dozujących o większej ilości rzędów

Automatyczne tarowanie

Maksymalna wydajność do 15 porcji/min. (na 1 rząd)

Możliwość wprowadzania parametrów roboczych ze smartfonu lub tabletu



Dozowniki kiszonej kapusty DS1A, DS7
i dozownik zalewy DS8

Objętościowy dozownik kapusty kiszonej i zalewy

Całkowicie nierdzewne wykonanie dozownika

Wielkość dawki dla DS1A, 300–1000 g (bez zalewy)

Wielkość dawki dla DS7, 3000–5000 g (bez zalewy)

Maksymalna wydajność dla dozownika DS1A i DS8,
40 doz/min (500 g)

Maksymalna wydajność dla urządzenia dozującego DS7
i DS8, 10 doz/min (5000 g)

Wagi wielogłowicowe YAMATO

Do dozowania produktu w drobnych cząstkach do
opakowań, torebek itd. – cukierki , chipsy, pet food,
krojone warzywa, pieczywo, produkty ekstrudowane,
mrożone produkty, sałatki warzywne, tarty ser,
wybrane produkty mięsne..

Maksymalna wydajność wagi wielogłowicowej
300 doz/min.

Wagi pasowe dozujące HS.P.A

Do dozowania produktu w drobnych kawałkach
(granulaty) jak np. petfood, drewniany pelet, premiksy
paszowe, tworzywa w granulacie...

Idealny do dozowania dużych objętości (10–60 dm3)

Modułowa konstrukcja dla wykonania wag dozujących
o większej ilości rzędów

Sterowanie wagami za pomocą kolorowego panelu
dotykowego

Mała powierzchnia robocza

Maksymalna wydajność 10 doz/min. (na 1 rząd)
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DS1A HS.P.A YAMATO


