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“D.T. DIJKSTRA INTRODUCEERT HOOG CAPACITEITS
SORTEERMACHINE VOOR POOTGOEDTELERS: GRADE 2- 25”
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“Nauwkeurige maatsortering voor
pootgoed en aardappelverwerkende
industrie”
DT Dijkstra sorteerinstallaties en reinigingsmachines uit
Emmeloord introduceert tijdens de Interpom Primeurs 2018
de vernieuwde tweedeks GRADE 2-25 sorteermachine. De
sorteermachine zorgt ervoor dat telers direct na de oogst een
flexibele, breed inzetbare machine tot hun beschikking hebben
voor het snel sorteren van pootgoed en een nauwkeurige
maatsortering voor de aardappelverwerkende industrie.
Voor pootgoedtelers is de GRADE
2-25 ideaal omdat bij de oogst
direct achter de stortbak en met
hoge capaciteit, nauwkeurig de
boven- en ondermaat te scheiden zijn. Elke productstroom
kan daarna zijn eigen specifieke
bewerking ondergaan en apart
worden opgeslagen. “Dankzij de
vernieuwde frequentiegeregelde
besturing en de uitgekiende en
instelbare schudbeweging kan het
product later met dezelfde machine
nauwkeurig gesorteerd worden in
verschillende pootgoedmaten. Voor
extra sorteernauwkeurigheid komt
er, naast de standaard variant met

een zeefdeklengte van 1.300 mm,
ook een variant met een zeefdeklengte van 1.600 millimeter”, aldus
een woordvoerder over de machine
die voor het grote publiek op de
beurs in Kortrijk zijn vuurdoop zal
ondergaan.
Aardappelverwerkende industrie
De GRADE 2-25 is ook uitermate
geschikt voor gebruik in de aardappelverwerkende industrie. Met
gereinigde of gewassen aardappelen haalt de machine een capaciteit
van vijftig ton per uur. “Door de
combinatie van een hoge capaciteit
en een marktconforme aanschaf-

prijs zorgt de GRADE 2-25 voor
een lage kostprijs per kilogram verwerkt product”, zo laat de fabrikant
uit Emmeloord optekenen.
SNEL WISSELEN
Het grote zeefoppervlak van de
GRADE 2-25 is verdeeld in drie
handzame zeven van elk 850 x
1.300 millimeter. Het wisselen van
de zeven kan door één persoon
uitgevoerd worden. Het centraal
bediende klemsysteem zorgt voor
een snelle zevenwissel en garandeert volgens Dijkstra een goede
klemming.

snelheid is het voor akkerbouwbedrijven mogelijk een optimale
balans te vinden voor capaciteit en
sorteernauwkeurigheid en wordt
voor iedere individuele partij de
gewenste sorteerkwaliteit bereikt”,
aldus de boodschap die het bedrijf
op de Interpom zal uitdragen over
deze nieuwe tweedeks sorteermachine. ■

WOENSDAG 12 DEC. 2018
10:00 UUR – 18:00 UUR
DONDERDAG 13 DEC. 20
18
13:00 UUR – 22:00 UUR
VRIJDAG 14 DEC. 2018
13:00 UUR – 22:00 UUR
ZATERDAG 15 DEC. 2018
10:00 UUR – 17:00 UUR

MEER INFORMATIE?
Machinefabriek D.T. Dijkstra
W: www.dtdijkstra.nl
T: 0527-697731
CP: Harco Christiaans, Global
Sales- and Aftersales Manager ,
harco@dtdijkstra.nl, 06-20006411

Product
kenmerken:

Keuzes maken? Eerst maar naar de Landbouwbeurs! 12 t/m 15 december in WTC Expo Leeuwarden
Over een investering of koerswijziging in je bedrijfsvoering wil je goed nadenken. Gelukkig kun je op
de Noord-Nederlandse Landbouwbeurs alle nieuwste technieken, machines, innovaties, diensten en
producten bij elkaar zien, zodat je de juiste keuzes kunt maken. Dus sta jij voor een dilemma?
Eerst maar naar de Noord-Nederlandse Landbouwbeurs!
Interessante lezingen en workshops

Verder dit jaar op de Landbouwbeurs:

Dit jaar zijn er veel interessante lezingen en workshops.

• NIEUW: ProCROSS kalveren

Zo geeft Agrarisch Jongeren Friesland in samenwerking

• Toonaangevende bedrijven op het gebied van stal-

met Rabobank, AB Vakwerk, LTO Noord en twee

inrichting, melktechniek, trekkers, oogstmachines,

agrarische coaches de workshop Het bedrijf overnemen?

ﬁnanciën, bouw, diervoeders en nog veel meer

waarin alle ingrediënten voor een weloverwogen keuze

• Fabrikanten, importeurs en dealers exposeren en

aan bod komen. Verder vertelt Agriﬁrm in een workshop

demonstreren de nieuwste machines en primeurs

hoe je meer uit je eigen ruwvoer haalt met TMR Constant

• Melk van het Noorden Plein

en wordt er dit jaar een speciaal spuitlicentie programma

• Meer dan 200 merken en producten uit

voor veehouders en akkerbouwers gericht op spuit-

diverse segmenten

techniek en precisielandbouw aangeboden.
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KLIK HIER VOOR DE
ONLINE AKKERBOUWKRANT

INSTELMOGELIJKHEDEN
Zoals elke sorteerder van de fabrikant uit de Noordoostpolder is ook
de GRADE 2-25 optimaal instelbaar
voor elk gewenst sorteerresultaat.
“Met de uitgebreide instelmogelijkheden voor schudbeweging,
het stopmoment en de transport-
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DE PRODUCTKENMERKEN VAN DE NIEUWE GRADE 2-25 ZIJN:
• Een onafhankelijk aangedreven en in hoogte verstelbaar uittikkersys
teem
• Weinig vrije ruimte nodig rond de machine voor het wisselen van de
zeven
• Instelbare zeefdekhoek voor optimaal sorteerresultaat
• Beide zeefdekken zijn voorzien van eigen excentrische aandrijfas

MEDIAPARTNER 2018:
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