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Bufferen
Transporteren
Doseren
Mengen
Ontwateren
	Drogen
Ontstoffen
Water zuiveren
Industrieel automatiseren

industriële automatisering

Transporteren
- Enkele/dubbele
transportbanden
- Schroeftransporteurs
- Pneumatisch transport
- Trilgoten
- Emmerelevatoren
- Rollenbanen

- PLC besturingssystemen
- Robotsystemen
- Eigen automatiseringsafdeling
- HMI met touch screens en/of
SCADA systemen
- Installaties gemaakt voor zware
werkomstandigheden

- Lamellenbanen
- Walking beams
- Walking floors
- Kettingtransporteurs
- Gecombineerde
systemen
- Op maat ontworpen

ontwateren & drogen
Ontstoffen

- Zeefbanden
- Ontwateringsschroeven
- Cyclonen
- Trommeldrogers
- Voor veel toepassingen

- Werking natfilters gebaseerd 		
op centrifugaalscheiding
- Doekenfilters voor velerlei
toepassingen
- Geautomatiseerd proces
- Gebruikt in veel industrieën

Waterzuivering
- Installaties voor het zuiveren van
proces water
- Scheiden van fijne deeltjes
en water
- Gezuiverd water wordt terug in het
productieproces gepompt
- Toegepast in veel industrieën
Mengen
- Enkel- of meerassige mengers
- In veel formaten leverbaar
- Uitgevoerd met paddels,
schroeven of harken
- Diverse slijtvaste uitvoeringen 		
leverbaar

Bufferen & doseren

Doseren toeslagstoffen

- Doseerbunkers en box feeders voor 		
vele materialen
- Doseren met een lamellenband, 			
rubberen band of draaitafel
- Volumetrisch of gravimetrisch doseren
- Leverbaar in talrijke formaten en 		
uitvoeringen

- Allerlei soorten doseerinstallaties
- Getransporteerd vanuit big 			
bags, silo’s, etc.
- Doseren van zeer kleine
hoeveelheden mogelijk
- Vloeistof- en suspensiedosering

De Boer Machines Nederland B.V., is een moderne machinefabriek en recentelijk zijn wij, bij het 75 jarig
bestaan verhuisd naar een nieuw gebouwde, goed geoutilleerde fabriekslocatie.
Wij kunnen, als langdurige betrouwbare partner in de baksteenindustrie, bogen op een ruime ervaring
in de ontwikkeling en productie van installaties voor de bewerking, de opslag en het transport van
poeders, kleverige stoffen en vloeistoffen.
Naast de levering van standaard apparatuur is engineering, constructie en installatie van klantspecifieke
machines een belangrijk onderdeel van onze activiteiten.
Met behulp van een eigen automatiseringsafdeling verzorgen wij de PLC besturing van complete
installaties. Met vestigingen in Denemarken en India delen wij onze kennis wereldwijd.

De Boer Machines: van engineering tot en met inbedrijfstelling!
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