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КОНТАКТ 
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                  The Netherlands

Офіційний представник в Україні
ТОВ “Демос”
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69114, м. Запоріжжя, Україна
Т +38 (061) 220-89-00, 701-27-14
Е demos31@ukr.net

Хочете спробувати фідер?

Ви можете орендувати фідер Hethon, з пультом управління або без
нього. Вирішивши придбати аналогічне обладнання, витрати на
оренду, які ви понесли протягом першого тижня, повертаються.

Ви хочете перевірити ваш матеріал у нас?

У нас є тестова кімната і ми можемо перевірити, чи підходить наш фідер
для вас. Зв’яжіться з нами, щоб обговорити ваше запитання: ми готові для
вас! 

Hethon пульт керування

Ви можете обладнати наші фідери окремим пультом
управління. Таким чином ви можете легко керувати
кількома фідерами одночасно і навіть додавати інші
пристрої в свою конфігурацію фідера.

Втрата ваги - додавання ваги

Дозуючі машини Hethon можуть бути розміщені на ваговому 
плато з одним або декількома вбудованими тензодатчиками 
в міру необхідності. У комбінації з програмним
забезпеченням ви можете створити високоякісну дозуючу 
систему з безліччю варіантів регулювання. Ви можете, 
наприклад, застосовувати попередньо встановлені 
формули, регулювати швидкість дозування або грубе та 
тонке дозування для ще більшої точності.

HETHON - Додаткові продукти     HETHON - Оренда фідера Voorkant flyer 
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HETHON - Для легкого дозування

Всі ми знаємо фідер з гнучкими стінками Hethon, якими 
ми славимося, і які є найкращим рішенням для порошків 
які важко дозуються . Але… .. сухі порошки не завжди є 
погано текучими. У такому випадку базісний фідер Hethon 
- це відмінна альтернатива або хороша комбінація з 
вашим існуючим фідером з гнучкими стінками Hethon.

Багато клієнтів, наприклад, у галузі полімерів або 
пластмасових гранулятів, а також в інших галузях, таких 
як харчова або промислового призначення, мають 
порошки які важко дозуються та такі що  легко дозувати. 
Це призвело до рішення  розробити власний базовий
фідер, щоб мати можливість бути повноцінним 
постачальником для всіх задач з дозування. Базовий
фідер це фідер з жорсткими стінками. Виготовлений з 
нержавіючої сталі, тому підходить для широкого спектра 
продуктів, а також для харчових  застосувань  та 
процесів.

Подовжувальні бункери для збільшення обсягу 

поставляються різних розмірів. У нашого базисного 

фідера є деякі додаткові переваги для клієнтів, які вже 

використовують наші машини.

Додаткові насадки Hethon

Базові фідери  Hethon  поставляються стандартно з 

відкритою насадкою. У нашому асортименті варіантів ви 

також можете знайти ряд інших насадок, наприклад, 

горизонтальні або вертикальні Т-насадки з клапанами 

або без них, для контрольованого дозування продукту.

Базовий фідер   
                           дуже легко чистити! 

Відмінно підходить для застосування в

                          харчовій промисловості в усьому світі 

Ваші переваги базисного фідера Hethon

••    Гвинти взаємозамінні з фідером 

з гнучкими стінками

••    Об’єм  бункера:  16  л

••  

••    Розширюється  за  допомогою  подовжувального  бункера

••    Низькі експлуатаційні  витрати через  кілька  точок  зносу

••    Стійкий  та  міцний

••    Дуже  мало  контактних  частин

••  Мінімальне енергоспоживання

••    Відмінне співвідношення ціни та якості

••    Дозування до 820 л / год

Т-насадка з пневматичним запірним клапаном

 

 

 

   
    

 

 

 

 

 

 

Great for food applications in professional industries worldwide 
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• Screws are interchangeable  
with the Flexible wall Feeder 

• Hopper volume: 16 ltr 
• Expandable with an extension hopper 
• Easy to clean  
• Low-maintenance because of  

few wear points 
• Stable and strong 
• Very few contact parts  
• Minimal power consumption 
• Excellent price-performance ratio 
• Dosing up to 820 l/hour 

 
The motor can be tilted a quarter turn on both sides. 

 

 

  The Basic Feeder is
very easy to clean! 
    

 

 

 

 

 

 

Great for food appliconn professional industries wor
 

 

 

 

 

 

 

      

ТЕОРЕТИЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ *** ПРИ  ВИКОРИС- 
ТАННІ ШНЕКІВ РІЗНИХ ДІАМЕТРІВ  В ЛІТРАХ НА ГОДИНУ  
ЗАЛЕЖНО ВІД ОБЕРТІВ

БАЗОВИЙ ФІДЕР

Діаметр
шнека

швидкість шнека в об./хв.

10 20 40 60 80 100** 120
18 2.40 4.80 9.70 14.50 19.40 24.20 29.10

21 4.30 8.60 17.20 25.80 34.40 43.00 51.60

27 9.30 18.70 37.50 56.20 75.00 93.70 112.50

31 14 28 56 84 112 140 168

40 30 60 20 180 240 300 360

50 58 116 232 348 464 580 696

58 82 164 328 492 656 820 984
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Легко очистити


