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Goede zeven bepalen 
de maatnauwkeurigheid
Binnen in de sorteermachine zorgen de zeven voor 
de daadwerkelijke sortering van de productstroom 
in verschillende maten. Met meer dan 90 jaar 
ervaring in het produceren van sorteermachines is 
DT Dijkstra uiteraard ook de specialist op het gebied 
van sorteerzeven.

Zeven worden gemaakt van metaaldraad dat in een strak stramien 
gevlochten wordt. De voorspanning tussen de draden, die gecreëerd 
wordt door een uitgekiende vorm van de inkeping en het handmatige 
vlechtproces, maakt dat de doorvalmaat te allen tijde gelijk blijft. Voor extra 
gevoelige rassen en optimale productvriendelijkheid biedt DT Dijkstra 
berubberde zeven of volrubberzeven aan. De zeven worden in eigen huis 
geproduceerd volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden.

Volrubberzeven van DT Dijkstra:
• Het zachte rubber vermindert schade aan het gewas, 

waardoor verliezen en het risico van ziekten worden 
verminderd

• De zeefmat wordt voorgespannen gemonteerd in het 
zeefframe voor optimale schudbeweging

• Gewichtbesparend
• Gemaakt van ozonbestendig materiaal (minimale 

uitharding)
• Uiterst slijtvast
• Alle maten verkrijgbaar
• Naast vierkante schermen biedt DT Dijkstra ook schermen 

met ronde en zeshoekige openingen

Dit zijn de zeven van DT Dijkstra:

Standaard worden de zeven geleverd in 
staaldraad-uitvoering. Het staaldraad van de 
zeven kan bekleed worden met rubber. De 
rubberbekleding heeft een unieke, duurzame 
en exclusieve samenstelling. Bovendien 
verhardt het rubber niet en blijft de bekleding 
draaien, wat een zelfreinigend vermogen geeft. 
Daarnaast is het rubber ongevoelig voor ozon.

Meer eigenschappen:

  Maatnauwkeurigheid met een maximale 
afwijking van plus of min 0,2 mm (draadzeef) 
en 0,5 mm (berubberd)

  Lange levensduur

  Vlakke bovenkant voor optimale flow/ 
minimale beschadiging

  Gepoedercoat zeefraam voor extra 
duurzaamheid

  Alle maten tussen 23 en 120 mm leverbaar

  Standaardmaten uit voorraad leverbaar
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Excellent grading & cleaning

Onovertroffen  
in capaciteit en kwaliteit

Sorteren

Dit zijn de sorteerders van DT Dijkstra:

  Hoge sorteercapaciteit

  Grote maatnauwkeurigheid

  Ongeëvenaarde duurzaamheid

  Volledig foodsafe (optie)

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 punt-
breuk. 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

Sorteermachine RT
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Kies ook voor onze 
totaaloplossing

Enkele voorbeelden van projecten 
nog te leveren in 2019. Vraag ons 
verkoopteam naar de mogelijkheden 
voor uw specifieke project.

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. 

  Totaaloplossingen voor 
reinigen en sorteren

  Doordachte logistiek

  Modulaire structuur 
van verwerkingslijnen

  Complete turn-key 
projecten

  Geschikt voor 
betrouwbaar dagelijks 
gebruik

NIEUWSBRIEF



Nu bij aankoop van 2 sorteerzeven een 
unieke DT Dijkstra-bekerhouder cadeau!*
(Ook geschikt voor koffiebekers…)

Service en onderhoud

Voorkomen is beter dan repareren! Voorkom stilstand van 
uw machine door kapotte of versleten onderdelen en maak 
uw onderhoudsbudget vooraf meer inzichtelijk.

Preventief onderhoud 
Uw installatie wordt door onze DT Dijkstra-service-
specialisten optimaal onderhouden en afgesteld.

Onderhoudscontracten 
De continuïteit van uw installatie is tegen vooraf 
afgesproken kosten gegarandeerd.

Onderdelen 
Originele kwaliteitsonderdelen volgens de nieuwste 
technologie worden snel geleverd, ook voor oudere 
machines.

Onderhoud of inspectie plannen? 
Neemt u contact op met onze Serviceafdeling via tel.nr. 
0527 697 731 of e-mail service@dtdijkstra.nl.

Snelle service 
Ons DT Dijkstra-serviceteam helpt u in noodgevallen snel 
en accuraat.

Wij zijn 24/7 bereikbaar 
U kunt op onze service vertrouwen.

Afdeling service:
T:   0527 697 731
E:   services@dtdijkstra.nl
W: www.dtdijkstra.nl

* Zolang de voorraad strekt.
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