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Machines van DT Dijkstra: 
veelzijdig inzetbaar
De machines van DT Dijkstra worden niet alleen in installaties geïntegreerd;  
ze worden ook vaak separaat verkocht. In deze nieuwsbrief belichten we een aantal 
van deze machines.

Sorteermachines
  Grote capaciteit en maatnauwkeurigheid
  Zeer nauwkeurige maatscheiding
  Ongeëvenaarde duurzaamheid
  Laagste kosten per ton verwerkt product

Trommelwassers
  Naar wens geconfigureerd en op maat gebouwd
  Onderhoudsarm en “built to last”
  Optimale wasflexibiliteit
  Gebruiksvriendelijke touchscreen-bediening
  Optioneel met stenen-, kluiten- en loofscheider 
(onlangs nog verder geoptimaliseerd)

Kistenvullers
  Compacte constructie
  Eenvoudige bediening
  Kisten vullen zonder beschadiging
  Eenvoudig instelbare valdempende platen 

voor productsnelheid
  Valdempende platen gemakkelijk te 

verwijderen voor reiniging/desinfectie
  Inclusief buffer voor kistwissel zonder lijnstop
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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. 
0527-30 77 77 of e-mail services@dtdijkstra.nl.

Gespecialiseerde 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:   0527-30 77 77
E:   services@dtdijkstra.nl
W: www.dtdijkstra.nl

Interesse in een DT Dijkstra-machine voor úw toepassing?
Neem contact met ons op via sales@dtdijkstra.nl of tel. 0527-30 77 00.

Uienafstaarters
  Innovatief ontwerp
  Instelbare staartlengte
  Lichtere zeven
  Langere standtijd van het messnijvlak
  Geïntegreerde voorreinigingszeef

Rollenleestafels
  Solide en duurzame constructie
  Standaard voorzien van frequentiegeregelde 
aandrijfmotor van de rollenbaan

  Kunststof afwerkingslijst tussen frame en 
rollen voor veilige werkomgeving
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Evolution Separator

De slimme en innovatieve 
rollenreinigingsset voor 
alle omstandigheden
Nieuw in het leveringspakket van DT Dijkstra is de Evolution Separator. 
Deze innovatieve rollenreinigingsset, geschikt voor o.a. aardappelen, uien en 
wortelen, verwerkt de productstroom op milde wijze en verwijdert kluiten, natte en 
losse grond, stenen, loof en onkruid uit zowel een droge als een natte productstroom.

Een uniek principe
De Evolution Separator bestaat 
uit meerdere segmenten van 
een grote, speciaal ontwikkelde 
flexibele rubberspiraalrol voorzien 
van luchtkamers en een kleinere 
gladde tegenrol. De draairichting 
en de hoogte van deze tegenrol 
is ten opzichte van de spiraalrol 
onafhankelijk instelbaar. Deze afstelling 
is afhankelijk van de vervuilingsgraad 
van het product. Door de verschillende 
spiraaluitvoeringen is de Evolution 
Separator in alle omstandigheden 
en producten inzetbaar. De 
combinatie van onafhankelijk en 
direct aangedreven rollen met de 

doordachte PLC-aansturing maakt het 
mogelijk om in alle omstandigheden 
de reiniging optimaal, efficiënt en 
productvriendelijk af te stellen. 

Meer weten?
DT Dijkstra is importeur van de 
Evolution Separator voor Nederland, 
België en Duitsland. Meer dan 90 
jaar ervaring in de verwerking van 
agrarische producten, in combinatie 
met de Evolution Separator, stelt 
ons in staat een oplossing te bieden 
voor iedere specifieke en individuele 
situatie van onze klanten. Wilt u 
meer weten over de mogelijkheden 
van de Evolution Separator of het 

uitgebreide DT Dijkstra-productgamma? 
Neem dan contact met ons op via 
sales@dtdijkstra.nl of bel 0527-30 77 00.

Dit is de Evolution 
Separator:

  Capaciteit tot 
60 ton/uur

  Bewezen en beproefde 
techniek

  Productvriendelijk

  Inbouw mogelijk in 
zowel mobiele als vaste 
opstelling

  Eenvoudige bediening

  Optimaal in te stellen 
voor ieder gewas onder 
alle omstandigheden

  Minimaal onderhoud 
door zelfreinigende 
functie

  Geschikt voor 
aardappelen, uien en 
wortelen

  Geschikt voor zowel 
droog als nat gewas
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Mechanisch sorteren
  Geschikt voor het nauwkeurig op maat 
sorteren van gewassen en ongewassen 
aardappelen

  Voor teler, verpakker en industrie
  Compacte bouw
  Solide en bewezen techniek
  De laagste kostprijs per ton gesorteerd 
product

  Eenvoudig en snel wisselen van zeven

Nat reinigen
  Productvriendelijke trommelwassers die 
zich onderscheiden door gebruiksgemak en 
duurzaamheid

  Verwijdering van aanhangende grond en 
ongewenste materie uit de productstroom

  Diverse uitvoeringen van 5-120 T/uur
  Optioneel stenen-/kluitenscheider en 
drijvende-delenscheider

  Effectieve reiniging
  Uitgekiend watermanagement

Optisch sorteren
  Nauwkeurige maatsortering van gewassen 
en ongewassen aardappelen door 
360°-cameratechniek

  Eenvoudig in te stellen en 
gebruiksvriendelijke bediening

  Kwaliteitsniveaus naar wens in te stellen; 
uitsortering in meerdere kwaliteitsniveaus en 
afvalproduct

  De beste maatsortering zorgt voor het 
hoogste rendement

  Besparing op personeelskosten
  Continue en constante 
sorteerkwaliteit

Logistiek
  Doordachte totaaloplossingen voor de 
verwerking van uw product

  Klantspecifieke toepassingen die kunnen 
worden ingepast in een bestaande of 
nieuwe lijn.

  Voor teler, verpakker en industrie
  Efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte 
voor opstelling van de installatie

  Productvriendelijk
  Volledig voedselveilige 
uitvoering (optioneel)


