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Introductie nieuwe range 
RVS transportbanden
DT Dijkstra heeft naar aanleiding van 
vragen van uit de markt een nieuwe 
transportband voor toepassing in 
sorteer- en wasinstallaties ontwikkeld.  

De wens was een breed toepasbare band welke voldoet 
aan alle actuele en toekomstige eisen op het gebied van 
duurzaamheid, veiligheid en voedselveiligheid. Er is gekozen 
voor een RVS bandframe, vervaardigd uit gezet plaatmateriaal 
dat voldoende compact en toch ook stijf is om banden tot 
tientallen meters lang te kunnen maken. Het modulaire 
concept is zo ontworpen dat naast gewone horizontale 
en opvoerbanden ook eenvoudig weegbanden, rijbanden 
en rij-daalbanden voor o.a. bunkervulling kunnen worden 
geproduceerd.

Deze nieuwe generatie frames is met een PVC band geschikt 
om als volledig voedselveilige transportband ingezet te 
worden. Indien gewenst of noodzakelijk kan gekozen 
worden voor een rubberen band voor meer robuustheid en 
een langere levensduur. Dankzij de jarenlange ervaring van 
DT Dijkstra en de gekozen kwaliteitsonderdelen zal ook 
dit nieuwe concept nagenoeg onderhoudsvrij 
enkele tientallen jaren kunnen draaien, 
precies zoals klanten al decennia van 
DT Dijkstra-producten gewend zijn.

In de afgelopen maanden is het prototype 
getest, waarna nog kleine verbeteringen zijn doorgevoerd. 
Medio dit jaar zullen in een nieuwbouwproject 90 
transportbanden van dit nieuwe ontwerp worden uitgeleverd.

De nieuwe RVS transportbanden:

  Multifunctionele toepassing
  Duurzaam
  Betrouwbaar
  Voedselveilig
  Modulair concept voor elke lengte
  Onderhoudsarm
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Sorteermachine RT

Sorteren

Sorteermachine GRADE 1300

Enkele kenmerken van de nieuwe 
GRADE 1300 zijn: 

  Een onafhankelijk aangedreven en in 
hoogte verstelbaar uittikkersysteem 

  Direct achter de stortbak te plaatsen

  Weinig vrije ruimte nodig rond de 
machine voor het wisselen van de zeven 

  Instelbare bladhoek/opwerphoek voor 
optimaal sorteerresultaat

  Beide zeefdekken zijn voorzien van een 
eigen excentrische aandrijfas 

  Goede toegankelijkheid voor onderhoud 
en service

Dit zijn de sorteerders van DT Dijkstra:

  Hoge sorteercapaciteit

  Grote maatnauwkeurigheid

  Ongeëvenaarde duurzaamheid

  Volledig foodsafe (optie)
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Verwerkende bedrijven kiezen bij de natte reiniging van 
producten als aardappelen, wortelen en bieten bij voorkeur 
voor een gepaste (over)capaciteit en hoge mate van flexibiliteit. 
DT Dijkstra biedt industriële foodsafe wassers met een trommel 
vanaf 1 meter diameter en 3 meter lengte. Maar ook wassers met 
een lengte van 8 tot 10 meter en een trommel met een diameter 
van maximaal 2 meter, desgewenst voorzien van een speciale, 
nieuw ontwikkelde worteltrommel. Deze achtkantige trommel 
met speciaal geprofileerde latten zorgt voor een optimale 
onderlinge rotatie en wrijving van het product en een minimale 
puntbreuk. Voor een efficiënt en economisch gebruik van het 
waswater is een geïntegreerde schroef beschikbaar die meer dan 
50% water kan besparen.

Betrouwbaar  
en zeer efficiënt

Nat reinigen 

Dit zijn de wassers van 
DT Dijkstra:

  Naar wens geconfigureerd 
en op maat gebouwd

  Altijd betrouwbaar en  
“built to last”

  Geheel levensmiddelveilig 
(optie)

  Waterbesparende, 
geïntegreerde schroef (optie)

  Maximale wasflexibiliteit

  Gebruiksvriendelijke 
touchscreen-bediening

  Optioneel in combinatie 
met stenen-, kluiten- en 
loofscheider
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DT Dijkstra heeft al meer dan 90 jaar 
ervaring in het reinigen en sorteren van 
landbouwproducten. Wij onderscheiden 
ons door totaaloplossingen aan te 
bieden. Bent u op zoek naar kennis 

en expertise om uw installatie te 
herbouwen of te optimaliseren? Wij 
staan voor u klaar om samen met u de 
optimale installatie voor uw proces te 
ontwikkelen.

Kies ook voor onze totaaloplossing
  Totaaloplossingen voor 
reinigen en sorteren

  Doordachte logistiek

  Modulaire structuur 
van verwerkingslijnen

  Complete turn-key 
projecten

  Geschikt voor 
betrouwbaar dagelijks 
gebruik

Service en onderhoud
Voorkomen is beter dan repareren! Hoe u stilstand van 
uw machine door kapotte of versleten onderdelen kunt 
voorkomen - en hoe u uw onderhoudsbudget vooraf meer 
inzichtelijk maakt.

Preventief onderhoud 
Voorkom stilstand door defecten; laat het DT Dijkstra-
serviceteam uw preventieve onderhoud uitvoeren. 
Uw installatie wordt door onze specialisten optimaal 
onderhouden, gerepareerd en afgesteld.

Onderhoudscontracten 
Bij DT Dijkstra zijn alle onderhoudscontracten 
maatwerk. Afgestemd op úw installatie, budget en 
onderhoudsmomenten. Zo heeft u vooraf inzicht in de te 
verwachten kosten en bent u verzekerd van continuïteit 
van uw installatie.

Onderdelen 
Reservedelen nodig? Wij zorgen voor originele 
kwaliteitsonderdelen, specifiek voor uw machine. 
Snel geleverd zodat u vlot verder kunt. En doordat wij 
technische modificaties continu doorvoeren, blijft uw 
machine bij de tijd.

Onderhoud of inspectie plannen 
Wilt u meer weten over de voordelen van een 
onderhoudscontract of wilt u direct een inspectie 
van uw machines plannen? Neem dan contact op 
met onze serviceafdeling via +31 (0)527 69 77 31 of 
services@dtdijkstra.nl. Wij zijn 24/7 bereikbaar.
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