
Fluidiseringskon VB
Fluidiseringskon som strålar en 

lu�bädd mellan material och silovägg 
och sam�digt vibrerar mot siloväggen

Nivågivare ILT
Få full kontroll på låg- och högnivå i 

silo med den roterande 
paddelgivaren. Justerbart motstånd 

för olika materialdensiteter

Silofilter SILOTOP Zero
Låga emissioner vid pneuma�sk påfyllning 
av silon och automa�sk renblåsning för a� 

undvika onormala tryck

Skruvtransportör TU 
Det finns en variant för varje material 
och dri�sfall. Oändliga möjligheter a� 
specificera kapac�ter och dimensioner

Vridspjäll VFS
Industristandarden med oslagbart 

price/performance-ra�o

Slanghylsven�l VM
stoppar materialflöden med en av 

trycklu� expanderande bälg

Slitböj Flow Bow
Skyddar böjar i pneuma�sk 

transport med en kudde av det 
transporterade materialet

Säkerhetsven�l VCP
Blixtsnabb reak�on på över- och 

undertryck i silos. Sista utvägen för a� 
skydda silon vid onormala situa�oner

Skjutspjäll VL 
Innerliner i slitstarkt material med 

extremt goda släppegenskaper 
ger stora möjligheter a� begränsa 

flöden från silos och fickor
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https://www.peal.se/produkt/fluovibra/
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https://www.peal.se/produkt/skjutspjall-vl/
https://www.peal.se/produkt/nivagivare/
https://www.peal.se/produkt/sakerhetsventil-vcp/
https://www.peal.se/produkt/silofilter/
https://www.peal.se/?s=silokomponenter
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PEAL - DIN HELHETSLEVERANTÖR
PEAL levererar lösningar. Oavse� om det gäller a� specificera 
rä� storlek på en kulvibrator eller designa en komple� fabrik 

med blandning, utlastning och säckfyllningslinjer. 

Inget projekt är för litet eller för stort för oss på PEAL.

Småsäcksfyllare Storsäcksfyllare Palletering Pulverprodukter Materialhantering

Mikrodoserare MBF 
Volymetrisk dosering med hög precision 

för alla pulver, granulat och fiber

Kulvibrator S
Högfrekvent pneuma�sk 

vibrator för mindre behållare, 
rör och pulvermaterial

Elvibrator MVE
Enormt utbud av storlekar för 

alla applika�oner. Steglöst 
justerbar vibratorkra�

Klumprivare DLP
Motroterande knivar finfördelar 

agglomererade pulver, granulat och 
fiber

Utlastningsbälg ZG
Dammhanterad utlastning för tankbil 

och öppet flak med många 
utrustningsnivåer

Växelspjäll DVA
Läpptätat spjällblad och innerliner 

med goda släppegenskaper och 
hög sli�ålighet.

Plogblandare WBH
Tredimensionell tvångsblandning av 

pulver och granulat med möjlighet �ll 
vätskeinblandning

Cellmatare RV/RV*
Cellmatare i flertalet storlekar som är 

anpassade för olika typer av 
användningsområden

Lu�hammare PJ
Strålar en lu�bädd mellan material 

och silovägg och ger e� kra�igt 
hammarslag mot siloväggen
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