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BESTELFORMULIER - VULMACHINE BRENTA P 

 

OMSCHRIJVING PRIJS/STUK  AANTAL TOTAAL 

BRENTA P 0,5L (25ML-550ML) € 5.500  € 

BRENTA P 1,5L (250ML-1650ML) € 5.500  € 

BRENTA P 5L (1000ML-5300ML) € 5.500  € 

PNEUM. VULNAALD € 800  € 

EXTRA DIAM.VULNAALD € 200  € 

EXTRA DIAM.VULNAALD PNEUM. € 350  € 

VOETPEDAAL € 200  € 

TOTAAL   € 

 

 

 
 

TYPE VLOEISTOF  …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Nota: 

 Prijzen zijn exclusief transport, installatie en opleiding. 

 Alle offertes en prijzen zijn steeds onderworpen aan onze Bijzondere en Algemene Verkoopsvoorwaarden waarmee de klant, na ervan 

kennis te hebben genomen zich akkoord verklaart. Indien u deze niet ontvangen heeft of deze voor u onleesbaar zijn, worden deze op 

eenvoudige aanvraag aan u bezorgd in een formaat of vorm naar keuze. 

 Levertermijn 6 weken, onder voorbehoud. 

 

 

 

 

VOOR AKKOORD 

 

 
BEDRIJF   …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

NAAM   …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ADRES   …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

TELEFOONNUMMER …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

DATUM   …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

HANDTEKENING  …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Stuur het ingevulde bestelformulier naar: vincent.deboeck@seamco.be  

mailto:vincent.deboeck@seamco.be
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TECHNISCHE INFORMATIE 

 
 

Toepassing: 

De BRENTA 1 kops vulmachine vult vloeistoffen in flessen, potten en jerrycans. De operator positioneert de 

verpakking onder de vulnaald en drukt op de startknop om het vulproces te starten.  

 

Omschrijving: 

Machine is beschikbaar met één vulstation. 

Uitvoerbaar met volgende doseercilinders:  

 

 Cilinder   500ml – Doseringen van 25ml tot 550ml 

 Cilinder 1500ml – Doseringen van 250ml tot 1650ml 

 Cilinder 5000ml – Doseringen van 1000ml tot 5300ml 

 

Contactdelen zijn vervaardigd uit roestvrijstaal 316. 

 

Pneumatische aandrijving van vulbewegingen. 

Elektrische sturing. 

 

Werking: 

De operator brengt de aanzuigslang in de bulkcontainer. 

 

De vuller heeft drie instellingen die zeer eenvoudig verstelbaar zijn: 

 

  Het afvulvolume wordt gewijzigd door een sensor te verschuiven naar het gewenste volume 

(aangegeven op een meetlat).  

 De vulsnelheid kan aangepast worden met een persluchtventiel.  

 Hoogte vulnaald aanpasbaar volgens hoogte van de verpakking. 

 

De machine zuigt zelfstandig het product uit de bulkcontainer en vult het gewenste volume in de verpakking. 

Door pistondosering heeft men geen extra pomp nodig. 

 

Zonder demontage kan de machine volledig geledigd worden. 
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Voordelen: 

 Zeer eenvoudig in gebruik 

 Ergonomische opstelling (staand en zittend gebruik) 

 Kleine en compacte machine 

 Geen productverlies bij reiniging 

 Repetitieve nauwkeurigheid van 0,3% 

 Volume instelling in ml herhaalbaar via meetlat 

 Capaciteit tot 13 verpakkingen/minuut (afhankelijk van volume en product) 

 

Opties: 

 

 Pneumatische vulnaald 

 Extra diameter vulnaald 

 Voetpedaal 

 Keuzeschakelaar voor meerdere vullingen 

 

 

   
 


