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Fjordvejs fabrikerer løbende beholdervægte i alle størrelser og typer 

Én af de vægttyper, der ofte leveres, er såkaldte langbeholdervægte, der bygges efter behov i forhold til den mængde, 

der skal udvejes og i forhold til den aktuelle placering f.eks. under råvaresiloer i en foderfabrik. 

Beholdervægte leveres individuelt tilpassede og forsynes 

med vejeceller efter ønske. 

Beholder og tragt er altid bygget med afrundede hjørner.  

I mange tilfælde kan det være vanskeligt at få delene ind 

på plads, og det kan være nødvendigt at dele vægten i 

mindre stykker og sammenbolte på montagestedet, som 

tilfældet er her. 

Beslag for vejeceller tilpasses individuelt.  
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Langbeholdervægt bygget op over kædetransportør med 

sideindløbssektioner i fuld transportørlængde. 

Beholdervægten er bygget op til ophæng i et antal veje- 

celler, der er fastgjort i toppen af beholderen. 

Vægten vil også kunne opbygges til at ”stå” på vejeceller.  

Her ses en vægt, der anvendes til udvejning af salt, kridt, 

decalsium samt andre varer, der doseres i fra doserings-

sneglene, der ses til venstre. 

Disse ses også på billedet nedenfor.  

Her ses de to doseringsenheder, der doserer varer i 

vægten. 

De to doseringsenheder betjener containere med forskelli-

ge varer, der anvendes i blandingerne.  

Fjordvejs fabrikerer løbende beholdervægte i alle størrelser og typer 
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Fjordvejs vertikalblander fåes fra 7 til 30 m
3
 

Vertikalblanderen bruges til blanding af forskellige ingredi-

enser til foderproduktion, og som ”live bin”/mixersilo i en 

produktionslinje for foder.  

» Standard leveret med direkte koblet gearmotor 

» Ingen varmeudvikling under mixerprocessen 

» Ingen beskadigelse af produktet under mixerprocessen 

» Lavt energiforbrug 

» Støvtætte samlinger 

» Mulighed for indvendigt rør i forbindelse med blanding 

af vanskelige og uens varer 

Vertikalblanderen er leveret med 

kraftige bundlejer og med ét eller to 

udløbspjæld, som er dimensioneret 

efter ønsket tømmekapacitet 

Gearmotoren er monteret direkte på 

et motorkonsol på toppen af vertikal-

blanderen. 

På toppladen af vertikalblanderen er 

der monteret en inspektionsluge, som 

er hængslet 

Vertikalblanderen er monteret med 

skueglas, hvor man kan se mixer-

sneglen igennem. Ønsker man at 

blande produkter som har forskellige 

vægtfylder, kan vertikalblanderen 

udstyres med et rør omkring sneglen, 

som gør at produktet løftes helt til 

toppen og blandes homogent 


