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Roostermagneten

Een roostermagneet is een samenstelling van meerdere staafmagneten en bestaat 

in ronde of rechthoekige opstelling. Er kunnen meerdere roostermagneten boven 

elkaar geplaatst worden. Het is gebruikelijk om de roostermagneet ook van een 

‘handschoen’ te voorzien die gemakkelijke reiniging toelaat. De roostermagneten 

kunnen volledig op maat gebouwd worden.

Weighing & Inspection 
biedt u een breed 
gamma aan 

Machinebescherming en een zo zuiver mogelijk product 

zijn de twee belangrijkste redenen voor het toepassen van 

magneetsystemen. Onze magneetsystemen worden  

vooral in de voedings-, veevoeder-, plastic- en recyclage-

industrie toegepast. 

Rond, waterdicht 

magneetrooster

Vierkant,

waterdicht 

magneetrooster

Een greep uit ons aanbod
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Staafmagneten

In diverse industriëen is een zo zuiver mogelijk product 

een absolute must. Niet enkel in voedingsindustrie, maar 

ook in kunststof-, veevoeder-, farmaceutische industrie en 

aanverwanten is dit noodzakelijk. Staafmagneten zijn hiervoor 

een uitstekende oplossing. Deze genereren een compact en 

bijzonder krachtig veld die de fijnst mogelijke ijzerdeeltjes 

kunnen verwijderen uit uw proces. Deze zijn leverbaar in Ferriet 

uitvoering en neodymium uitvoering.



Magneetsysteem met  

vierkant magneetrooster

Onze magneetsystemen zijn 
geschikt voor: 

• Voedingsindustrie

• Farmaceutische industrie

• Keramische industrie

• Kunststofindustrie

• Veevoederindustrie

Roostermagneetsystemen

Deze bestaan uit meerdere roostermagneten boven elkaar 

geplaatst. Vaak zijn dit twee of drie roostermagneten die dan 

in een complete behuizing samengebouwd worden. Deze 

zijn leverbaar met manuele reiniging of halfautomatische en 

automatische reiniging. Deze magneetsystemen zijn eveneens 

volledig op maat leverbaar in samenspraak met de klant.
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Dynamische weging

Dosering

Vochtigheidsmeting

Checkweighers
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Aan-Boord weging

Niveauschakelaars, 
flowdetectie en flowmeting
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Bandbeveiliging

ONZE OPLOSSINGEN
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B   Weegplateaus


