Granulaten Bewerken | coaten continu JR Boone Shugi
energie (Wrijfkracht) vloeistof aan ene product
toe te voegen en te vermengen. Onze trommel
menger is zodanig opgezet dat er op continue
basis geopereerd kan worden.
De voorzichtige manier van mengen maakt
deze menger zeer geschikt voor het coaten
van granulaten. De granulaten worden in de
menger gevoerd en daar wordt dan de vloeistof er op gesproeid zodat er een effectieve
verdeling van de vloeistof over het granulaat
kan plaatsvinden.
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