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Exacte poeder dosering 

Exacte poeder dosator 

PowerDos 
 

Innovated by Hanskamp 

PowerDos 

Waarom PowerDos 
+ Exact  en automatisch doseren van  

allerlei additieven in poedervorm. 

+ Geen brugvorming  

+ Past op de meest gangbare voeder-

systemen, aan te sluiten als extra  

voersoort  

+ Gekoppeld aan voer -en  

managementsysteem 

+ Geschikt voor alle veehouderijbedrijven 

Meer weten over de PowerDos? Neem contact 

met ons op voor informatie of een vrijblijvende 

offerte. Zie ook www.hanskamp.nl  

http://www.hanskampagrotech.nl


 

Nauwkeurig doseren van additieven in  
poedervorm 
U wilt mineralen of andere supplementen aan uw 

dieren voeren, maar hier niet te veel tijd aan kwijt 

zijn? De solide en compacte PowerDos doseert 

iedere gewenste hoeveelheid poeder of korrels. 

Het unieke opschudmechanisme voorkomt  

klontering of verstopping. Slim, zeer  

gebruiksvriendelijk, onderhoudsarm en absoluut 

storingsvrij.  

De PowerDos Poeder doseerder is speciaal 

ontwikkeld voor poeder verstrekking.  

Brugvorming wordt voorkomen door de  

cilindrische verticale vorm van het  

voorraadvat en de ring die is bevestigd 

aan het doseerelement. Deze ring schudt 

het poeder regelmatig op. Een kunststof  

doseerkegel zorgt ervoor dat het  

doseer-element na iedere portie naadloos 

afsluit. De doseerder verstrekt het poeder 

in porties van circa 10 gram en is in de 

procescomputer in te stellen als aparte 

voersoort. De PowerDos Poeder is  

vervaardigd uit RVS materiaal en zeer  

solide. De stuurspanning bedraagt 12 of 24 

Volt naar keuze. PowerDos poeder is  

geschikt voor poeder (meel) dosering voor 

zowel melkvee als ook andere takken  

binnen de veehouderij. 

Luchtgestuurd 
De PowerDos poeder is luchtgestuurd, dit 

maakt de PowerDos uitermate geschikt voor 
verschillende merken melkrobots en  

voerstations waarbij de luchtaansluiting al  

aanwezig is. De PowerDos is echter ook  

universeel passend op andere merken robots 
en krachtvoerstations en kan er eenvoudig een 

aparte persluchtleiding aangesloten worden. 

Past altijd! 
De PowerDos maakt het u gemakkelijk!  

Automatisch en individueel per dier doseren.   

De PowerDos past op ieder bestaand  
krachtvoersysteem en kan aangesloten worden 

aan iedere voercomputer. Zo komt altijd de 

juiste portie bij het juiste dier terecht en bent u 

er geen tijd aan kwijt. 

 

 
 

De PowerDos is ook uitermate geschikt voor  

poederdosering in de carrousel. 


