NEWSLETTER
Duurzaamheid in de voedselketen
Duurzaamheid…, in de voedselketen hoor je het vaak. En ja, in de keten kunnen we
nog veel winnen door (onnodige) verliezen tegen te gaan. Verwerkers van aardappelen,
wortelen en uien willen een efficiënte en flexibele verwerking met data-registratie. Denk
aan de koppelingen van bestaande data en data van de ontvangstbemonstering, digitaal
sorteren en beoordelen van de producten, weegbanden en bunkers met weegcellen.
DT Dijkstra beschikt over deze expertise en technologie. Wilt u weten wat dit voor u kan
betekenen voor uw ketenoptimalisering, neem dan contact op met ons verkoopteam voor
een afspraak op uw bedrijf.

Sorteren

Optisch sorteren aardappelen
en wortelen
DT Dijkstra is officieel dealer van Visar Sorting equipment voor
Nederland en België. Daarnaast wordt Visar in wereldwijde projecten
door DT Dijkstra ingezet als totaaloplossing.
De Visar Sortop is de nieuwste, volautomatische elektronische
camerasorteerder die kan worden toegepast voor hoogwaardige
optische sortering van gewassen wortelen en gewassen en
ongewassen aardappelen. De Visar Sortop kan elke partij wortelen
of aardappelen consistent en efficiënt sorteren, waardoor handmatig
sorteren nagenoeg overbodig wordt.

Sortering op lengte- en
diameter maat
Beoordeling op alle
kwaliteitsaspecten
Voor wortelen en aardappelen
Eenvoudig om te stellen door
hybride invoermodule en
slimme software
Beoordeling op basis van
0.16 mm² nauwkeurigheid bij
de oppervlakte beoordeling
Bewezen betrouwbare techniek
Zeer constante en consistente
beoordeling van het product
gedurende de dag, hierdoor
bereikt u tot wel 5% hogere
opbrengst in u af te leveren
product
Significante besparing op
arbeidskosten

Excellent grading & cleaning
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Monstername

Betrouwbare
weergave van uw
product
Representatieve productmonsters zijn voor u van groot belang.
Ze geven immers een objectief beeld van de kwaliteit van
een partij. DT Dijkstra biedt betrouwbare en volautomatische
systemen voor monstername. Ze garanderen daardoor een correct
genomen productmonster. En dat is waardevol, want een onjuist of
inconsequent genomen monster, kan leiden tot incorrecte analyses.

100% bemonstering van de
productstroom
Verschillende monsters per vracht
Centrale ontvangst in zak of krat
Volledig automatisch

Weegbanden

Wegen zoals het hoort
Massa meten met weegbanden geeft real time een betrouwbaar
inzicht in uw productstroom. De weegdata wordt direct gekoppeld
aan uw eigen data registratie pakket. Daardoor ondersteunen
weegbanden de optimalisatie van uw productie proces.
De DT Dijkstra vlakke en stijgende weegbanden bieden een
oplossing voor iedere situatie.

Nauwkeurige dynamische
weging in vlakke of stijgende
banden
Nauwkeurigheid 0,5 - 1%
afwijking
Directe
informatiebeschikbaarheid
Bandlengtes op maat gemaakt
voor iedere situatie

Excellent grading & cleaning
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Sorteren

Onovertroffen
in capaciteit en
kwaliteit
Met 90 jaar ervaring met de unieke dubbele schudtechniek
met wisselende slaglengte, is de sorteerder van DT Dijkstra
nog steeds onovertroffen. Een unieke combinatie van
flexibiliteit, sorteerkwaliteit en capaciteit. Dankzij het
hydraulische snel klemsysteem voor de zeven worden
maatwisselingen in enkele minuten doorgevoerd.
Een DT Dijkstra sorteerder is beschikbaar vanaf 1.000 mm
tot 2.400 mm breedte (10 tot 65 ton per uur).

Dit zijn de DT Dijkstra
sorteerders:
Maximale sorteer capaciteit
Grote maatnauwkeurigheid
Ongeëvenaarde duurzaamheid
Volledig foodsafe (optie)
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Service en
Onderhoud
Stilstand van uw machine door kapotte of versleten
machine onderdelen is ongewenst en gaat ten koste
van de productiviteit van uw proces. Dit leidt tot hoge
kosten die voorkomen kunnen worden.
Onderhoud:
voorkomen is beter dan repareren
Laat uw preventieve onderhouds
werkzaamheden uitvoeren door ons
gekwalificeerde DT Dijkstra serviceteam.
Met onze specialistische kennis en
ervaring zullen wij uw installatie
optimaal onderhouden, repareren en
afstellen.
Onderhoudscontracten
DT Dijkstra service biedt u diverse
klant-specifieke onderhoudscontracten.
Hiermee wordt op afgestemde tijden uw
installatie geheel nagekeken, optimaal
afgesteld en waar nodig gerepareerd.
Deze onderhoudspakketten worden

Afdeling Service:
T: +31 (0) 527 697 731
E: services@dtdijkstra.nl
W: www.dtdijkstra.nl

in overleg met u samengesteld
en geheel op uw behoeften en
bedrijfsomstandigheden ingevuld.
Een onderhoudscontract stelt u in staat
uw onderhoudsbudget vooraf meer
inzichtelijk te maken.
Onderdelen
DT Dijkstra service maakt uitsluitend
gebruik van originele onderdelen
met de voorgeschreven specificaties.
Modificaties of aanpassingen worden
hierin continu doorgevoerd.
Zo profiteert u optimaal van de
continue doorontwikkelingen op
technisch gebied en blijft uw machine
bij de tijd.

Onderhoud of inspectie plannen
Wilt u uw machines eens grondig
laten inspecteren en/of bent u
benieuwd naar de voordelen van
een onderhoudscontract? Neem
dan contact op met onze service
afdeling: +31 (0) 527 697 731 of
services@dtdijkstra.nl. Zij staan
24/7 voor u klaar.

