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Voorwoord 
 
Inhoud van de installatie– en bedieningsinstructie 
Deze handleiding bevat de noodzakelijke informatie om de PowerDos correct te  
installeren en te bedienen. 

Bestudeer deze informatie zorgvuldig en zorg ervoor dat u alles begrijpt voordat u de  
PowerDos configureert. Als u dit niet doet, kan dat schade aan de apparatuur tot gevolg 
hebben. Neem contact op met Hanskamp als de informatie voor u niet duidelijk is of als u 
aanvullende informatie wenst. 

Alle informatie in deze handleiding is met zorg samengesteld. Hanskamp is niet aanspra-
kelijk voor fouten of tekortkomingen in deze handleiding. De aanbevelingen zijn bedoeld 
als richtlijnen. Alle instructies, afbeeldingen en specificaties in deze handleiding zijn geba-
seerd op de laatste informatie die beschikbaar was op het moment van publicatie. In uw 
PowerDos kunnen verbeteringen, eigenschappen of opties zijn 

verwerkt die niet worden behandeld in deze handleiding. 

 

Toepasselijkheid 
De tabel hieronder toont de typenummers van de PowerDos waarop deze handleiding van 
toepassing is. 

 

 Modelaanduiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactnummer plaatselijke melktechniek dealer 
Wij raden u aan om de naam, het telefoonnummer en het e-mail adres van uw  
plaatselijke melktechniekdealer in de tabel hieronder te noteren. Op deze manier bent u 
er zeker van dat u gemakkelijk de juiste informatie kunt vinden. 

 

Model Typenummer 

PowerDos pneumatische krachtvoerdosator 50 gr/

portie zonder voorraadbuis en ventiel. 

2410 

PowerDos pneu.krachtvoerdosator 50 gr/portie incl 

vent.24VAC 4,2W 

2414 

PowerDos pneu.krachtvoerdosator 50 gr/portie incl 

vent. 24VDC 2,2W 

2415 

PowerDos pneu.krachtvoerdosator 50 gr/portie incl 

vent.12VDC 2,2W 

2416 

Naam  

Adres  

Telefoonnummer  



 

                                                                                                         3 - 17 

Hanskamp AgroTech B.V. (the Netherlands)                                       www.hanskamp.nl 

PowerDos NL 
Poeder 

1. Inleiding 
 
U wilt uw dieren nauwkeurig gedoseerd mineralen en additieven voeren, maar hier weinig 
tijd aan kwijt zijn. De oplossing: PowerDos Poeder van Hanskamp. Dit solide en compacte 
systeem doseert iedere gewenste hoeveelheid poeder of korrels, zonder klontering of 
verstopping. Slim, zeer gebruiksvriendelijk, onderhoudsarm en absoluut storingsvrij. 
  
Met PowerDos doseert u perfect gisten, aminozuren, mineralen, vitaminen, lijnzaad of 
additieven. Het systeem bestaat uit een doorzichtig voorraadvat, een doseermechanisme 
van duurzaam rvs en een persluchtcilinder. Het doseerelement bevat een ring die het poe-
der regelmatig opschudt en een kunststof doseerkegel die na iedere portie voor een naad-
loze afsluiting zorgt.U kunt de tijdsinterval tussen de porties traploos instellen. PowerDos 
Poeder is te koppelen aan ieder voerstation en elke melkrobot. 
 
De informatie in deze handleiding is bestemd voor melkveehouders en monteurs. 

 Melkveehouders gebruiken de informatie om de PowerDos te testen en te  
kalibreren. 

 Monteurs gebruiken de informatie om de PowerDos te installeren en in te stellen. 

 

 

 

 



 

                                                                                                         4 - 17 

Hanskamp AgroTech B.V. (the Netherlands)                                       www.hanskamp.nl 

PowerDos NL 
Poeder 

2. Veiligheid 
 

2.1 Inleiding 

Het symbool veiligheidswaarschuwing geeft belangrijke veiligheidsmeldingen aan op uw 
PowerDos en in de handleiding. Let op als u dit symbool ziet: er bestaat kans op  
persoonlijk of dodelijk letsel. Volg de aanwijzingen van de veiligheidsmelding op. 

 

 

 

 

 

 
Symbool Veiligheidswaarschuwing 

 

2.2 Waarschuwingstermen 

Let op het gebruik van de waarschuwingsaanduidingen GEVAAR, WAARSCHUWING en  
LET OP! bij de veiligheidsmeldingen. Voor de waarschuwingsmeldingen gelden de vol-
gende richtlijnen: 

 

Let op! Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt 
voorkomen, kleine verwondingen of beschadigingen van apparatuur of de omgeving 
tot gevolg kan hebben. 

 

Gevaar! Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt 
voorkomen, ernstig of dodelijk letsel tot gevolg heeft. 

 

2.3 Veiligheidsinstructies 

U bent zelf verantwoordelijk voor de veilige werking en het onderhoud van uw  
PowerDos. U moet er zelf voor zorgen dat u en ieder ander die de apparatuur gaat  
bedienen, onderhouden of in de omgeving van de PowerDos gaat werken, op de hoogte is 
van alle veiligheidsinformatie in deze handleiding. 

U bent de sleutel tot veiligheid. Goede veiligheidsmaatregelen beschermen u en de men-
sen om u heen. Gebruik deze maatregelen als een onderdeel van uw veiligheidsprogram-
ma. Zorg ervoor dat IEDEREEN die de PowerDos gebruikt, onderhoudt of in de omgeving 
van de machine werkt, op de hoogte is van deze veiligheidsmaatregelen. Riskeer geen 
verwonding of dodelijk letsel door het negeren van de veiligheidsmaatregelen. 
 

 De gebruiker moet alle veiligheids- en bedieningsinstructies in de 

 handleiding lezen, begrijpen en opvolgen 

 Een persoon die niet alle veiligheids- en bedieningsinstructies heeft 

 gelezen en begrepen, mag de PowerDos niet bedienen 

 Breng geen wijzigingen aan de apparatuur aan. Ongeautoriseerde 

 wijzigingen kunnen de werking beïnvloeden en invloed hebben op 

 de levensduur van de apparatuur en/of persoonlijk letsel tot gevolg 

 hebben. 

 Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen en zorg ervoor dat 

 deze door bevoegde monteurs worden aangebracht. 
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2.3.1 Algemene veiligheid 

 Zorg ervoor dat u de handleiding en de veiligheidsaanwijzingen gelezen en 
begrepen hebt voordat u de stroom– en luchtvoorziening aansluit voor het 
bedienen of afstellen van de PowerDos. 

 Uitsluitend getraind personeel mag de PowerDos bedienen. 

 Installeer alle beschermingspanelen en veiligheidsvoorzieningen voordat u 
de PowerDos in bedrijf stelt. 

 Draag de juiste beschermende kleding en uitrusting. 

 Voordat u de PowerDos reinigt of onderhoud aan de PowerDos uitvoert, 
dient u de elektrische voeding van de PowerDos uit te schakelen en te isole-
ren. Ook moet de perslucht toevoer drukloos worden gemaakt.  

 Zorg ervoor dat u de telefoonnummers voor medische spoedhulp in uw re-
gio bij de hand hebt. 

 Neem contact op met de dichtstbijzijnde Melktechniekdealer als u verdere 
vragen hebt. 

 Neem regelmatig (jaarlijks) alle veiligheid gerelateerde onderwerpen door 
met alle gebruikers. 

 

2.3.2 Elektrische veiligheid 

 Alleen een bevoegd elektricien mag de stroomvoorziening voor de  
PowerDos installeren. 

 Controleer of de elektrische aarding van het elektrische systeem en alle on-
derdelen van de PowerDos aan de lokale regels en voorschriften voldoen. 

 Vervang elektrische leidingen, kabel mantels, schakelaars en onderdelen 
onmiddellijk wanneer ze beschadigd zijn. 

 Isoleer de elektrische voeding voor u de PowerDos opent en aan het  
elektrische systeem gaat werken. 

 

2.3.3 Veiligheid bij installatie 

 Zorg ervoor dat u de instructies in deze handleiding hebt gelezen en  
begrepen. 

 Controleer of de PowerDos op de juiste wijze is geïnstalleerd. 

 

2.3.4 Veilige bediening 

 Zorg ervoor dat u de betreffende handleiding en de veiligheidsaanwijzingen 
gelezen en begrepen hebt voordat u de stroomvoorziening aansluit voor het 
bedienen of afstellen van de PowerDos. 

 Uitsluitend getraind personeel mag de PowerDos bedienen. 

 Voordat u de PowerDos reinigt of onderhoud uitvoert, dient u de elektrische 
voeding van de PowerDos uit te schakelen. 

 Installeer de deksel en verdere veiligheden voordat u de PowerDos in bedrijf 
stelt. 

 Houdt handen, voeten, haar en kleding uit de buurt van de delen waar  
spanning en luchtdruk op staat. 

 Houdt alle onbevoegde personen, in het bijzonder kleine kinderen, te allen 
tijde uit de buurt van de PowerDos. 

 Voordat er spanning en luchtdruk op de PowerDos komt, dient u ervoor te 
zorgen dat alle onderdelen goed zijn vastgedraaid en dat alle kabels en be-
vestigingen in goede staat verkeren. 

 Neem contact op met uw dichtstbijzijnde melktechniek dealer wanneer u 
verdere vragen hebt. 
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2.3.5 Veiligheid bij onderhoud 

 Zorg ervoor dat u de betreffende handleiding en de veiligheidsaanwijzingen 
gelezen en begrepen hebt voordat u de stroomvoorziening aansluit voor het 
bedienen of afstellen van de PowerDos. 

 Uitsluitend getraind personeel mag de PowerDos onderhouden. 

 Voordat u de PowerDos reinigt of onderhoud uitvoert, dient u de  
elektrische voeding van de PowerDos uit te schakelen en de perslucht toe-
voer drukloos te maken. 

 Draag beschermende kleding en een veiligheidsbril wanneer u aan 

  het elektrische– en pneumatische systeem werkt. 

 Zorg ervoor dat alle afschermingen en beveiligingen zijn geïnstalleerd  
wanneer u klaar bent met het onderhoudswerk. 

 

2.3.6 Veiligheidsstickers 

 In dit hoofdstuk over veiligheidswaarschuwingen staan de algemene  
veiligheidsmeldingen. Specifieke veiligheidsmeldingen zijn in de betreffende 
delen van deze handleiding opgenomen daar waar er potentiële gevaren 
kunnen optreden indien de procedures of instructies niet worden  
opgevolgd. 
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3. Installatie– en gebruik instructie 
 
Algemene beschrijving: 
PowerDos Poeder is een doseerder die o.a. op een krachtvoerstation gebouwd kan wor-
den. Deze wordt ook aangestuurd door het krachtvoerstation als eerstvolgende vrije voer-
soort. Hiermee kan tijdens de krachtvoerverstrekking een extra additief in poedervorm bij 
gedoseerd worden. 
 
Principe 
Door de verticale beweging van het doseerelement ontstaat een ruimte die gevuld wordt 
met een additief. En geleegd wordt in de valbuis. De voorraadbuis bestaat uit een cilindri-
sche vorm waardoor er geen brugvorming ontstaat. De voorraadbuis is transparant zodat 
het niveau en de werking goed zichtbaar zijn. 
 
Werking 
Verticaal werkende cilinder die centraal in de behuizing is opgesteld. Aan de stang van de 
cilinder zijn 2 kegels op afstand bevestigd. Tussen deze kegels is een ruimte die zich vult 
met poeder. De kegels bewegen zich precies tussen de bodem van de voorraad. Eén keer 
bewegen betekent circa 10 gram poeder doseren. Een ronde ring in de voorraad is beves-
tigd aan het doseerelement waardoor bij elke puls de voorraad opgeschud wordt.  
Voorbeelden voor montage zijn te bezichtigen op www.hanskamp.nl  
 
Kijk voor de bestelnummers en benaming van alle onderdelen op bijlage 1 & 2. 
 
Transport en opslag: 
De PowerDos zal getransporteerd worden in een afgesloten doos. Deze doos is met tape 
afgesloten en binnen in de doos bevind zich beschermfolie om beschadigingen te  
voorkomen. 
Opslag van de PowerDos zal ook op deze wijze geschieden. 

 
Let op! Verplaats de doos altijd voorzichtig! 
 
Let op! Bij het uitpakken van de verpakking kunnen er onderdelen  
uitvallen, houdt daarom de verpakking altijd met de opening naar boven! 

 
Let op, pas bij het uitpakken van de verpakking op voor beschadigingen  
en losse en uitstekende delen waardoor verwondingen kunnen ontstaan.    
 

 
 

De doos bevat: 

1. 1x Art. nr.: 2410; PowerDos +  
stuurventiel 

2. 1x Art. nr.: 1614; Buis glashelder Ø200 
lengte 300mm (9 ltr.) 

3. 1x Art. nr.: 1260; deksel PowerDos  
Ø 200mm PVC 

4. 1x Art. nr.: 1282; Sticker PowerDos 
260x45mm 

5. 1x Art. nr.: 1756; PowerDos handleiding 

Figuur 1: Leveringsspecificaties 

Figuur 2: Productspecificaties 

1 

CE markering 

Artikel– en serienummer 

Product specificaties 

Productnaam 
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Plaatsing 
Monteer de dosator in of direct bij het krachtvoerstation/melkrobot. Maak eventueel een 
buizen stelsel zodat het poeder in de vreetschaal komt. Bij de meeste voerstation waar 
één voersoort in gebruik is kan de PowerDos Poeder in het krachtvoerstation geplaatst 
worden waar normaliter de tweede krachtvoersoort zit. 
Kijk voor voorbeelden op: www.hanskamp.nl 
 
Aansluiting 
Gebruik een 2 aderige kabel om het ventiel aan te sluiten. Sluit deze aan op de eerst vol-
gende vrije voersoort.  Bij Nedap draden aan M+ en M(1,2,of 3). Koppeling aan VC3 Z/O 
zorg voor een eprom met een R dus VPICR3U laatste letter mag ook een O zijn.  
Let op dat de spoelspanning zoals vermeld op de PowerDos Poeder overeenkomt met de 
uitgang spanning van voercomputer! Geef bij bestelling op welke spoelspanning nodig is. 
(standaard 24 VDC) 
 
Instelling 
Voercomputer instellen op puls sturing (Nedap standaard) Puls lengte circa 1 sec.  
Intervaltijd instellen op 4 seconden. Bij elke puls komt er circa 10 gram uit. Kalibreren als 
volgt: laat de doseerder 10 keer pulseren, weeg het gedoseerde product en deel door 10. 
Voer deze waarde in de voercomputer. 
 
Perslucht 
Luchtdruk instellen op circa 6 bar. Zorg dat de lucht schoon en droog is.  
Voedingsleiding naar dosator advies Ø 8x6. Maximale lengte 100 meter. 
Er kunnen meerder dosators op één luchtleiding aangesloten worden. 
 

Let op! Luchtleiding buiten bereik van koe wegwerken. 

Let op! Zorg voor goed geconditioneerde lucht (schoon en droog). 

Let op! Zorg dat er geen luchtdruk op de slang staat wanneer de cilinder hier-

op aangesloten wordt. 

3 

4 
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Perslucht kwaliteitsvoorschriften  
 
Smering:  
De cilinders die Hanskamp gebruikt zijn ontworpen voor gebruik met ongesmeerde lucht. 
Hierdoor is geen onderhoud nodig. Wanneer er toch gesmeerde lucht gebruikt wordt, 
moet de smering continu zijn. Door de extra smering, wordt het smeermiddel dat vanuit 
de fabriek wordt aangebracht, verwijderd/weggespoeld.  
Aanbevolen olie : ISO and UNI FD22 (Energol HPL; Spinesso; Mobil DTE; Tellus oil).  
 
Lucht:  
Onder verwijzing naar ISO/DIN 8573-1, is de perslucht te gebruiken in klasse 3-4-3, dat 
wil zeggen:  

 Stevige deeltjes klasse 3: 10.000 deeltjes/m³ met d ≤ 1 micron en 500 deeltjes/m³ 
met d ≤ 5 micron.  

  Vochtigheidsklasse 4: Druk dauwpunt ≤ +3 °C 

 Olie klasse 3: Concentratie totale olie ≤ 1 mg/m³  
 
Overig:  
Maximale druk : 10bar (ventielen, cilinders).  
Minimale druk : 2.5bar (ventielen).  
Aanvoerleiding : Ø8 tot Ø12mm.  
tussenleiding in installaties : Ø6 tot Ø8mm.  
 

Let op! Zorg altijd dat de snelheidsregelaars en einddemping niet compleet 
uitgedraaid zijn. Deze zorgen ervoor dat de cilinder niet stuk kan gaan door 
een te hoge ingaande of uitgaande snelheid. Correcte afstelling vindt u in des-
betreffende installatie en gebruikersinstructie.  
 
Let op! Zorg ervoor dat de cilinder nooit onder radiale belasting gemonteerd 
wordt. De cilinder kan alleen axiale belastingen op de zuigerstang verwerken.  
 

Veel van de perslucht producten die Hanskamp levert voldoen aan de ATEX normering. 
Het ATEX logo zal op het product aanwezig zijn en anders kan dit aangevraagd worden bij 
Hanskamp.  
 
Sommige series ventielen en luchtverzorgingseenheden worden volgens UL/CSA norme-
ring door Hanskamp geleverd.  
 
 

Hanskamp AgroTech bv werkt nauw samen met Metal Work Nederland bv uit Ede. Alle perslucht artikelen worden door Metal Work gecontroleerd en 
geleverd. Garantie artikelen worden naar de fabrikant terug gestuurd en na aanleiding van het garantierapport van de leverancier behandeld. De informa-
tie in deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden. Hoewel deze uitgave met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is 
Hanskamp AgroTech niet aansprakelijk voor enige schade die zou kunnen ontstaan door fouten of hiaten in deze uitgave. De Nederlandstalige perslucht 
kwaliteitsvoorschrift is het originele voorschrift. De vertalingen in ander talen gebruiken de Nederlandstalige perslucht kwaliteitsvoorschrift als brondocu-
ment. Hanskamp AgroTech aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verschillen tussen de vertalingen. Als er twijfels zijn over de inhoud en nauwkeurigheid 
van de vertaalde perslucht kwaliteitsvoorschrift, vormt de Nederlandse perslucht kwaliteitsvoorschrift het gezaghebbende document. 
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Onderhoud: 

Kalibreer wekelijks het systeem om afwijkingen te voorkomen. Wanneer er van voersoort 
overgeschakeld wordt moet men het systeem ook opnieuw kalibreren. 

 

Let op! Wanneer er aan de PowerDos wijzigingen worden geïnstalleerd/
gemonteerd zorg er dan voor dat de spanning eraf is om ongelukken te 
voorkomen. 

 
Let op! Schakel bij onderhoud altijd eerst de luchtdruk en elektrische span-
ning van de PowerDos uit, om ongelukken te voorkomen. 

 
Demontage: 

Bij demontage van de PowerDos moeten alle onderdelen gescheiden worden op  
materiaalsoort en in de daarvoor bestemde afvalverwerkingscyclus opgenomen worden. 

 

Let op! Schakel bij demontage altijd eerst de luchtdruk en elektrische span-
ning van de PowerDos af door de aansluiting bij de voercomputer los te 
halen, en schakel de luchtdruk uit door het systeem druk loos te maken. 

 

Overzicht van de opgenomen wijzigingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantiebeperkingen: 

Uitgesloten van garantie zijn kosten en uitgaven ten gevolge van: 

 - Verkeerd gebruik van apparatuur, niet volgens de specificaties in de  
  installatie– en bedieningsinstructie. 

 - De gevolgen van enige tussenkomst door monteurs anders dan monteurs 

  die goedkeuring van Hanskamp hebben voor het verrichten 

  van bepaalde handelingen. 

 - Incidenten zoals bevriezing, ijs, vuur, overstroming, inundatie of enig andere 

  vorm van extreme wateroverlast, bliksem. 

 - Defect van elektrisch systeem of aarding. 

 - Schade aan het elektrisch systeem ten gevolge van ongedierte en dergelijke.  

- Verkeerd gebruik van perslucht die niet voldoet aan de persluchtvoor-
schriften welke door Hanskamp in samenwerking met leveranciers zijn opge-
steld, waardoor er een defect optreed in de pneumatische systemen. Deze 
persluchtvoorschriften zijn te vinden op www.hanskamp.nl. 

 

De garantie is niet van toepassing op gevolgschade die geen betrekking heeft op de  

machine zelf. Alle systemen zijn getest. In het geval van storingen kan Hanskamp  
echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor gevolgschade. 

Nr.  Uitgave datum Hoofdstuk(ken) Opmerkingen 

1. 05/2007   

2. 05/2015   

2.1 10/2015 Alle Algemene controle 

Tabel 2: Opgenomen wijzigingen 

Auteursrecht en disclaimer 

De informatie in deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden en dient niet als verkoopofferte. Aangeboden producten kunnen afwijken van de afbeelding. 
Niets in deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hanskamp AgroTech BV. Hoewel deze uitga-
ve met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is Hanskamp AgroTech niet aansprakelijk voor enige schade die zou kunnen ontstaan door fouten of hiaten in deze 
uitgave. De Nederlandstalige installatie– en bedieningsinstructie is de originele installatie– en bedieningsinstructie. De vertalingen in andere talen gebruiken de Nederlandstalige 
installatie– en bedieningsinstructie als brondocument. Hanskamp AgroTech aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verschillen tussen de vertalingen. Als er twijfels zijn over de 
inhoud en nauwkeurigheid van de vertaalde installatie– en bedieningsinstructie, vormt de Nederlandse installatie– en bedieningsinstructie het gezaghebbende document. 
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4. FAQ 

 

 

Voorkomend Probleem: Mogelijke oorzaak Oplossing 

PowerDos blijft sissend geluid ma-

ken 

Kapot ventiel Ventiel vervangen (Art. Nr. 1344). Om te voorkomen dat het 

ventiel weer stuk gaat, en tijdsgestuurde condensaftap (Art. 

Nr. 2204) monteren op de compressor, en een regulateur (Art. 

Nr. 2204 / 2208) monteren op de luchtleiding. 

PowerDos blijft door doseren Kapot ventiel Ventiel vervangen (Art. Nr. 1344). Om te voorkomen dat het 

ventiel weer stuk gaat, en tijdsgestuurde condensaftap (Art. 

Nr. 2204) monteren op de compressor, en een regulateur (Art. 

Nr. 2204 / 2208) monteren op de luchtleiding. 



 

                                                                                                         12 - 17 

Hanskamp AgroTech B.V. (the Netherlands)                                       www.hanskamp.nl 

PowerDos NL 
Poeder 

Inbouwverklaring onvoltooide machines IIB 

(Volgens bijlage II B van de machinerichtlijn, voor niet-zelfstandig functionerende  
machines of machinedelen) 

 

Wij, 

Hanskamp AgroTech BV 

Broekstraat 17 

7009 ZB  Doetinchem 

Nederland 

 

Gemachtigde samensteller(s) van het technisch dossier: 

 

H.J. Hanskamp 

 

Verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product: 

 

PowerDos type 2410, 2414, 2415 en 2416 

Krachtvoer verstrekker aan dieren in een voerstation, melkstal of robot. 

 

waarop deze verklaring betrekking heeft, en dat bestemd is om te worden ingebouwd in 
een machine of samengebouwd met andere machines tot één machine waarop de Machi-
nerichtlijn van toepassing is, in overeenstemming is met de volgende geharmoniseerde 
norm(en): 
 
 - Machinerichtlijn 2006/42/EG 
 - EMC Richtlijn 2004/108/EG 
 - Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG 

 

Wij willen u erop attenderen dat ons product bestemd is om in een machine te worden 
ingebouwd of met een andere machine te worden samengebouwd en dat het op grond 
van de Machinerichtlijn pas in gebruik mag worden genomen nadat de gehele 
(samengestelde) machine in overeenstemming met de wettelijke bepalingen is gebracht 

 

 

 

Nederland, Doetinchem 19-10-2015  H.J. Hanskamp 
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Bijlage 1: Losse onderdelen 

Voor onderhoud of om welke reden dan ook is het mogelijk om losse onderdelen na te bestellen bij uw leverancier. Gelieve 
daarbij de artikelnummers te gebruiken : 

Afstandsmaten voor de te boren gaten in mm 
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Bijlage 2: Omschrijving onderdelen PowerDos: 

 

 

 

Artikelnummer Beschrijving Hoeveelheid 

1040 Inbus bout M8x10 a2 4 

1044 Moer M10 A2 gecoat 1 

1198 Cilinder PowerDos 32x50 magn. speciaal 1 

1200 Rechte insteek koppeling 1/8"x 6mm 2 

1205 Conische doseerschaal PowerDos 60x2 mm 2 

1213 Rechte insteek koppeling 1/8x8mm 1 

1215 Knie bi/bu RL 46 6mm dubb. insteek 2 

1261 Tussenstuk doseerelement M10x1,25 - M10x1,5  h=45.5mm 1 

1262 Bevestigingspen rond 13mm t.b.v. PowerDos 4 

1263 Laagbolkopschroef M10x16 ISO 7380 1 

1293 Verlengnippel 1/8" speciaal met knie 6mm. 2 

1323 Sluitring M10 a2 10,5x27x2 1 

1324 Demperring 12x10mm 1 

1325 Sluitring 13x30x6 1 

1329 PowerDos muursteun RVS 1,5mm 2 

1344 Ventiel 5/2 1/8" Airtec incl. spoel 24VDC 2,2W 1 

1346 Geluiddemper kunststof 1/8" 2 

1347 Metaalschroef M3x6 a2 met sterkop 4 

1388 Luchtslang 6x3,9 PU/PE waterbestendig /50mtr 0.02m 

1532 PVC tussenbus Ø50x2,4 h=20mm 1 

1547 Husselaar voor PowerDos Poeder 1 

1565 Kunststof doseerkegel groen 2 

1566 Zeskantmoer 1,5 D M10 1 

1627 Smoorplaatje met 1,4 mm gat 1 

2240 Behuizing PowerDos RVS 1 

10092 Sticker CE PowerDos met serienummer 1 

Artikelnummer Beschrijving Hoeveelheid 

1259 Ophangband RVS Ø200 t.b.v. PowerDos voorraadbuis 1 

1260 Deksel PowerDos Ø 200mm PVC 1 

1282 Sticker PowerDos 260x45mm 1 

1284 Zelftappende plaatschroef 3,5x9,5mm RVS met cilinderkop en kruiskop 6 

1349 Afstandsbeugel RVS Ø110mm 1 

1396 Valbuis zwart Ø110x3.2mm  l= 900mm PVC 1 

1600 Voorraadbuis zwart Ø200x4.0 x 500 mm PVC onbewerkt (14,8 ltr) 1 

2415 PowerDos pneu.krachtvoerdosator 50 gr/portie incl vent. 24VDC 2,2W 1 
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Bijlage 4: Aansluitingen perslucht  
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Hanskamp AgroTech B.V. 

Broekstraat 17 

7009 ZB Doetinchem 

Tel:  +31 (0)314 - 393 797 

Fax: +31 (0)314 - 393 826 

www.hanskamp.nl 

Kijk ook eens op: 

  


