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Pompen voor water / vuil water

Pompen voor chemicaliën / Procespompen

API / Drinkwater / Procespompen

Membraanpompen

Slangenpompen

Hygiënische pompen

Doseerpompen

Mengers & Roerwerken
Met EUROMIXERS beschikken wij over een ruim aanbod van verschillende types van mengers. Zowel voor
het mengen in grote tanks of reactoren als voor toepassing op vaten en IBC’s. Euromixers bouwt zowel

IBC—mengers

Efficiënt en economisch : elektrisch of pneumatisch aangedreven menger
voor plaatsing op een standaard IBC-container bij middel van o.a. een
heftruck. Klemhaken en elektrische beveiliging. CE-gekeurd.
ATEX uitvoering mogelijk

Statische mengers
Voor intieme menging van vloeistoffen of pasta’s in een productieproces bieden statische mengers een oplossing bijvoorbeeld waar geen plaats is voor het plaatsen van een actieve menger of waar de verblijftijd van de
componenten zeer kort moet zijn.
DTA werkt samen met verschillende fabrikanten van
statische mengers in functie van de productspecificaties van de te mengen componenten en van de vereisten van de klant.
De statische menger bevat geen bewegende onderdelen en is eenvoudig te onderhouden.

Elk element bestaat uit een rechthoekig plaatje dat over
een hoek van 180° getrost is. Links– en rechtsdraaiende
elementen worden gedraaid over een hoek van 90) aan

Versnijders
De Sulzer versnijders zorgen voor het versnipperen van vaste vuilvracht in
afvalstromen Stenen, hout, schoenen, textiel, plastic, worden door de versnijder versnipperd en uitgezeefd.
Sulzerapparatuur is robuust uitgevoerd en meestal
Met de Sulzer versnijders wordt voorkomen dat pompen, mixers en leidingwerk verstopt raken
door vaste delen zoals bijv. stokken, kleding, beddengoed en schoenen. Door lage toerental en hoge koppel, worden ook stenen versplinterd. Door het verwijderen van organische materialen ontstaat sterke reductie van de hoeveelheid roostergoed welke moet worden gestort. De stortingskosten worden sterk gereduceerd . Tevens neemt de geuroverlast aanzienlijk af.

Industriële ventielen
Als toeleverancier van heel wat Italiaanse constructeurs
van o.a. textielverfmachines en doseerinstallaties kennen ze bij Italvalvole als geen ander de noden van gebruikers van ventielen.
Robuuste constructie en betrouwbaarheid zijn de twee

Hygiënische ventielen
De afsluiters van BARDIANI behoren tot de beste in de wereld wat betreft hygiënisch ontwerp en robuustheid. Mede
hierdoor worden uw onderhoudskosten en "total cost of
ownership" aantoonbaar verlaagd.

ENKELE REALISATIES
Dieselaangedreven
pompgroep met
capaciteit 1400m³/
u.

Honderden verkochte
IBC-mengers getuigen
van de mogelijkheden
en de prestaties van
onze economische
menger voor het oproeren en/of mengen
van vloeistoffen in IBC
-containers
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Hygiënische vatmenger voor een farmaceutisch bedrijf

Pneumatisch aangedreven
mengstation voor vaten en IBCcontainers.

