Installaties

Totaaloplossingen
als maatwerk
Complete sorteer- en wasinstallaties, ontwikkeld vanuit de specifieke
behoefte van de klant. Dat is de onderscheidende meerwaarde van
de turn-key projecten die DT Dijkstra realiseert. Daarnaast kenmerken
de installaties zich door een lange levensduur en lage onderhoudskosten.
In de basis zijn de installaties veelal modulair opgebouwd door een uit	
 Voor teler, verpakker en industrie
	Maatwerk op klantniveau

gekiende combinatie van de afzonderlijke technieken. De installaties zijn
zo ontworpen dat het de gebruikers in staat stelt om op een product-

Efficiënte verwerking

vriendelijke manier de beste kwaliteit te realiseren tegen de laagst

Solide en bewezen techniek

mogelijke kosten per eenheid.

	Combinatie van capaciteit, kwaliteit en
een productvriendelijke verwerking

Bedrijven die knol- en bolgewassen verwerken,
streven naar een hoge efficiency op de sorteeren verwerkingslijn. Maar dat mag niet ten koste
gaan van de productkwaliteit. Vanuit die achtergrond ontwerpt en realiseert DT Dijkstra voor
zowel agrariërs als grote industriële verwerkers,
complete installaties die een hoge capaciteit én
een productvriendelijke omgeving garanderen.
Optimale benutting van de ruimte
Ruimte voor groei
Flexibele benutting van de installatie

excellent grading & cleaning
DT Dijkstra is al meer dan 85 jaar gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van machines voor het sorteren,
reinigen en logistieke handelingen van bol- en knolgewassen zoals aardappelen, uien, rode bieten, bollen, spruiten,
peen, etc. Naast de separate machines worden ook complete klant specifieke turn-key oplossingen ontwikkeld.
Kenmerkend aan de medewerkers van DT Dijkstra is de passie waarmee ze hun gezamenlijke verantwoordelijkheid
als servicegerichte en innovatieve samenwerkingspartner, daadkrachtig invulling geven.

De projectmatige aanpak heeft een duidelijk begin- en eindpunt. Een vaste
projectmanager binnen DT Dijkstra biedt technische ondersteuning én draagt
zorg voor een realistisch investeringsplan en levertijd.

Reinigen

Sorteren

Scheiden
Kluiten, stenen en drijvende delen van het
hoofdproduct scheiden.

Sorteermachines van DT Dijkstra zijn
geschikt voor het continu op maat sorteren
van knol- en bolachtige producten (aardappelen, rode bieten, uien, bloembollen, spruiten, etc.). Kenmerkend aan de machines zijn
de schudbeweging van de zeefdekken.

Monstername-apparaten

Dit garandeert:

Valbrekers

Nabewerken
Gereinigd hoofdproduct opwaarderen
door ze na te bewerken met borstels.
Drogen
Gewassen product drogen op basis van vilt.
Watermanagement
Het DT Dijkstra watermanagement
systeem combineert een maximaal reinigingseffect met de gewenste capaciteit
en een zo laag mogelijk waterverbruik in
het totaal concept van de wasinstallaties.

	
 een optimale verdeling van het te
sorteren product over de volledige
breedte van het zeefoppervlak;
	
 optimale voorwaartse beweging van
het product (een uittikker zorgt voor volledige benutting van het zeefoppervlak).

Expertise en ervaring
Het ontwikkelen en realiseren van een installatie is een intensief samenspel
tussen de klant en onze engineers. Na een inventarisatie van wensen en mogelijkheden, wordt een concept aangeboden dat capaciteit en efficiency combineert.

Logistiek en transport

Rollenleesbanden
Transportbanden
Kistenkantelaars en -vullers
Bunkers
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