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Comav ontwerpt en produceert een sca-
la aan hoogwaardige apparaten en ma-
chines voor de verwerking van stortgoe-
deren. Het innovatieve bedrijf hee� zich 
sinds de oprichting in 1980 ontwikkeld 
tot een betrouwbare partner voor de re-
alisatie van betrouwbare procesinstal-
laties.

Het leveringsprogramma varieert van 
zakkensnijmachines, doseersluizen, wis-
selkleppen en schuifafsluiters tot aero-
mechanische schijventransporteurs en 
compactoren. Ook kan men bij Comav te-
recht voor flexibele Trevira silo’s (tot 80 
m3), vulsystemen voor bulkwagens en oc-
tabin dumpers.

Zakkensnijmachine
Comav ontwerpt en produceert haar SVR 
(semi)automatische zakkensnijmachi-
nes steeds op klantspecificatie, al dan 
niet overeenkomstig de Atex-richtlijnen, 
MOCA, EAC en EC1935/2004. De machines 
verwerken alle formaten zakken, met een 
capaciteit van 50 tot 1000 zakken per uur. 
Hierbij kunnen hoge capaciteiten worden 
behaald; tot zelfs 37 ton/uur. De machines 
worden turn-key opgeleverd, desgewenst 
voorzien van een pneumatisch of mecha-
nisch transportsysteem om bulkwagens, 
silo’s of bigbags te beladen. 

Doorval- en doorblaas-sluizen
Het uitgebreide programma draaisluizen 
omvat de VSD doorval- en VSF doorblaas-
sluizen in allerlei maten en uitvoeringen, 
met ronde dan wel rechthoekige flensen. 
De draaisluizen zijn leverbaar met diverse 
typen rotoren en inlaatsystemen, ook voor 
zeer hete of abrasieve producten. Uitge-
voerd conform Atex-zone 20 intern, EAC, 
EC1935/2004 of MOCA. Voor hygiënische 
toepassingen zijn food grade elektrolytisch 
vernikkelde en gietijzeren uitvoeringen be-
schikbaar. 

Wisselkleppen en afsluiters
De catalogus wisselkleppen en afsluiters 
presenteert diverse formaten en kwali-
teiten 2-weg en 3-weg wisselkleppen en 
draaipijpverdelers, al dan niet voedings-
middelengeschikt of voorzien van Atex, 
1935/2004, EAC of MOCA certificaten. De 
robuust gebouwde diverters zijn ontwor-
pen voor pneumatische transportsystemen 
met drukken van 1 tot 4 bar. Daarnaast zijn 
er uitvoeringen voor gravimetrische toe-
passingen.
Ook kan Comav enkel- en dubbelcilinder 
schuifafsluiters aanbieden voor de meest 
veeleisende toepassingen. Voor zeer nauw-
keurige doseringen kan men vertrouwen 
op de compacte en stofdichte dubbel-blad 
mesafsluiters. 

Transporteurs en compactoren
De aeromechanische transporteurs zijn 
ideaal voor een gesloten, flexibel en pro-
ductvriendelijk transport van een breed 
scala poeders en granulaten. De transpor-
teurs voor zowel horizontale als verticale 
trajecten kunnen worden voorzien van di-
verse lospunten. De capaciteit varieert van 
1 tot 25 ton/uur.
De Comav compactoren zijn ontworpen 
voor de efficiënte recycling van geleegde 
bigbags en kunststof zakken. De machines 
compacteren het verpakkingsmateriaal 
met behulp van een schroef of hydrauli-
sche pers tot een handzaam volume. 

Vertegenwoordiging
Comav wordt in Nederland en België verte-
genwoordigd door countrymanager Bene-
lux Rob Spierenburg. Hij treedt niet op als 
wederverkoper maar als gedegen en onaf-
hankelijke adviseur. Daarnaast profiteren 
klanten van de korte lijnen naar Comav en 
de garanties en aftersales service van een 
betrouwbare fabrikant. ■
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Afb. 1 Zakkensnijmachine met compactor

Afb. 2 Een mobiele draaisluis
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