STATIONAIRE
STOFBESTRIJDING

Bij afvalverwerking en recycling ontstaat doorgaans
veel fijnstof. Om de gezondheidsrisico’s voor zowel
werknemers als omwonenden structureel en
doeltreffend te verminderen, hebben we in eigen
beheer een uniek stofbestrijdingssysteem ontwikkeld.
In veel gevallen kunt u hiervoor fiscaal voordelig
investeren dankzij de Milieu InvesteringsAftrek (MIA)
en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen
(Vamil). Wij adviseren u hier graag over.

DUIM TECHNIEK, UW PARTNER IN RECYCLINGTECHNIEK

AUTOMATISERING

Van software tot besturingskasten:
we regelen de automatisering van
begin tot eind.

STOFBESTRIJDING

Onze vaste en mobiele installaties
bestrijden fijnstof en verbeteren
het werkklimaat.

INSTALLATIETECHNIEK

We realiseren bedrijfszekere
stroomverdeling in bedrijfshallen,
met name in de recycling.

WEEGBRUGBEVEILIGING

Met deze vinding weet u altijd
zeker of een vrachtwagen goed op
de weegbrug staat.

RECYCLING

We zijn specialist in het integreren
en besturen van alle denkbare
recyclinginstallaties.

WEEGSYSTEMEN

Onze software vertelt u precies
hoeveel uw transportbanden
verwerken en geven u inzicht.

www.duimtechniek.nl

REGISTRATIESOFTWARE

Dankzij onze registratiesoftware
heeft u altijd inzicht in de exacte
productiecijfers van uw machine.

WIELWASSER

Voor het efficiënt schoonmaken
van vrachtwagenwielen voordat ze
het terrein verlaten.

STATIONAIRE
STOFBESTRIJDING

Waarom stofbestrijding?
Bij de verplaatsing en verwerking van vele soorten afval, komt
onherroepelijk veel stof vrij. Hoewel er nog veel onderzoek
plaatsvindt, is duidelijk dat stof slecht is voor de gezondheid.
Duim techniek heeft hier een adequate oplossing voor
ontwikkeld.
Hoe werkt het systeem?
Ons stofbestrijdingssysteem vernevelt water onder hoge druk,
waardoor het stof met het water neerslaat. De bijgeleverde
afstandbediening zorgt voor optimaal gebruiksgemak.
De leidingen worden dagelijks automatisch gereinigd en met
perslucht gedroogd. In de winter voorkomt dit bevriezing en
’s zomers krijgt legionella geen kans.
Waarom Duim techniek?
Wij zijn specialist in de recyclingsbranche en we denken continu
mee over het verbeteren van de bedrijfsprocessen.
Met deze in eigen beheer ontwikkelde vinding dragen we bij aan
de gezondere werkomgeving van u en uw medewerkers.
Meer informatie?
Kijk op onze website voor referenties of neem contact op.

www.duimtechniek.nl

Duim techniek
Gildetrom 12
3905 TC Veenendaal
+31 (0) 318 529 638
info@duimtechniek.nl
www.duimtechniek.nl

