Logistiek

De logische verbinding
tijdens het verwerken

	
 Voor teler, verpakker en industrie

Agrarische producten hebben baat bij een effectief
verwerkingsproces. Korte doorlooptijden tussen oogst,
(tussen) opslag en verwerking, daar draait het om.
DT Dijkstra biedt hiervoor oplossingen die zich
onderscheiden door hun gebruikersgemak en
productvriendelijkheid.

Solide en bewezen techniek
Effectief verwerken
Productvriendelijk

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 klantspecifieke 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 willen geven.

Voor de logistiek tijdens de verwerking
van de knol- en bolgewassen ontwikkelt
DT Dijkstra uiteenlopende oplossingen.
Kenmerkend is dat ze in een continue
proces snel en doeltreffend de knol- en bolgewassen op de juiste plaats krijgen waarbij
productvriendelijkheid prioriteit heeft. De
systemen kunnen separaat worden ingezet,
maar ook als totaalconcept in nieuwe of
bestaande lijnen worden geïntegreerd.
Monstername
Het monstername-apparaat van DT Dijkstra
is ontwikkeld om met regelmaat een monster van de productstroom te nemen. Deze
monsters vormen de basis voor de tarra- en
kwaliteitsbeoordeling.
Leesbanden
Om de uiterlijke kenmerken van het
product te kunnen beoordelen, zijn verschillende oplossingen beschikbaar. Naast de

vlakke PVC band, zijn er ook uitvoering
met rollen (staal of PVC). Die stellen de
gebruiker in staat om het product van alle
zijden visueel te boordelen. Voor afvoer van
afvalmateriaal kan worden gekozen uit een
afvalkanaal of trechter.

en het doseren te vereenvoudigen.
De kistenvuller is compact, solide én
onderscheidend door zijn hoge capaciteit
en het efficiënt afvullen van de kisten.
De vulband gaat met het product omhoog.
De valhoogte is daardoor minimaal.

Transportbanden
De transportbanden tussen de machines
zijn leverbaar in verschillende afmetingen
en uitvoeringen (bijvoorbeeld trog-, vlak-,
chevronbanden). Afhankelijk van de wensen worden die klant specifiek en op maat
gemaakt.

Valbrekers en bunkers
De bunkers van DT Dijkstra zijn ontwikkeld
voor tijdelijke opslag van producten. Ventilatie van product tijdens opslag is mogelijk.
Om productbeschadiging te minimaliseren,
zijn midden of wand-valbrekers ontwikkeld.
De optimale benutting van de bunkeropslag hangt nauw samen met de efficiënte
wijze van het vullen van de bunkers. De
bunkers zijn leverbaar in uiteenlopende
uitvoeringen en kunnen separaat worden
geplaatst of geïntegreerd in een totaalconcept.

Kistenkantelaars- en vullers
De kistenkantelaars en -vullers zijn geschikt
voor verschillende kistmaten. De solide
kantelaars kunnen los worden geplaatst
of gemonteerd op een doseerbunker. De
kistenkantelaars zijn standaard voorzien van
een deksel om zo de valhoogte te beperken

Solide en bewezen techniek
Duurzame productvriendelijke technieken die snel en doeltreffend de gewassen
verwerken. Dat kenmerkt de onderhoudsarme logistieke systemen van DT Dijkstra.
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