Haarup har en ny generation
af slurry- og kemivægte

Fleksible, nøjagtige og lette at holde rene

Nøjagtig udvejning
og hurtig installation
Den aftagelige pladeafskærmning på kemivægtene beskytter
vægtens finere dele mod sprøjt under rengøring af blanderen.

Kemivægtene leveres til
enten 7 l eller 15 l og med
enten et, to eller fire rum.
De kan hænges op i enten
en drager eller på en væg.
Bag den aftagelige afskærmning er der plads til både
vejetransmitter, ventiler og
den medleverede samlekasse
for el-ledninger og kabler.

4 x 15 l kemivægt.

Fordelene:
• Teleskoprør for variabel højde af vægten.
• Udløbsslanger demonteres nemt for rengøring.
• Efterspuling med vand sker kun i de rum, der har været i brug.
• Den lave egenvægt på kemibeholderne giver en større vejenøjagtighed.
• Der kan leveres ophæng til vægten for alle monteringsformer.
•A
 ftagelig afskærmning beskytter mod betonsprøjt fra
rengøring af blanderen.

4 x 7 l kemivægt med ventilblokke.

4 x 7 l kemivægt.

Bemærk de to vejebjælker, lasker
for prøvevejning og udløbsventiler,
som afleverer i tragte.

55 l farveslurryvægt
opsat foran en
vandvægt.

Fire tørfarver doseres med snegle i en
rustfri vejebeholder over blander.

Kemi- og slurryvægte i kunststof
Kemivægte leveres i denne type i 20 l eller 2 x 20 l.
Slurryvægten leveres med et eller to rum
og med et indhold på 35, 55 og 85 l.

Fordelene:
• S puling med vand er standard af den eller de beholdere,
der har været i brug.
• Sikring med el-følere mod overfyldning er standard.
• Mulighed for recirkulering under stilstand er standard.
• Lav egenvægt på beholderne giver en stor vejenøjagtighed.

Granulat- eller pulverdosering af farver
Haarup har indvendigt epoxybehandlede
farvedoseringsbeholdere, der kan samles i
enheder fra et til otte stk. Under hver beholder er der en ”omrører” kombineret med en
doseringssnegl. Doseringen fra sneglene sker
ned i en vejebeholder udført i rustfrit stål.

Traverskran til Big Bags for ifyldning af farvebeholdere.

Fordelene:
• Hus for omrører og snegl udført i PUR-kunststof.
• Spjæld på udløbet under hver doseringssnegl.
• Hammer for total tømning af vejebeholder.
• Adgangslåge og vibrator er standard på farvedoseringsbeholder.

Fire 1500 l tørfarvebeholdere på en platform.

Doseringssystemer for kemi og farve
både som væske, slurry,
pulver og granulat

Fire 15 l
kemivægte
ophængt i
højdevariabel
teleskopophæng.

Vægt til enten
farve eller
silicaslurry.
Tørfarvevægt med
indløb fra fire
doseringssnegle.

Tørfarvebeholdere
for fyldning
fra Big Bags.
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