
Si tratta di un sistema rivoluzionario per il 

dosaggio e la distribu-zione di sali a secco 

fino alle macchine di tintoria.

Il prodotto in polvere esce   direttamente 

da Big Bags.

Il sale và dallo stoccaggio al dosaggio 

gravimetrico senza passare da uno 

scioglitore. 

I l  dosaggio è contemporaneo al la 

distribuzione, guadagnando cosi una 

rapidità incomparabile.

La distribuzione si ottiene per mezzo di 

tubazioni di acciaio inossidabile di grande 

diametro. 

La introduzione nei serbatoi a bordo 

macchina in tintoria si realizza per mezzo 

di valvole meccaniche rotative.

It is a revolutionary system for the dosing 

and distribution of dry salts up to dyeing 

machines.

The powder product comes directly from 

Big Bags.

The salt goes from the storage to the 

gravimetric dosage without going 

through a mixer.

The dosage is simultaneous to the 

distribution, thus gaining an incomparable 

speed.

The distribution is obtained by means of 

large diameter stainless steel pipes.

The introduction into the tanks on board 

the dye  machine is made by rotary 

mechanical valves.

Trata-se de um sistema revolucionário 

para a dosagem e distribuição de sais em 

máquinas de tinturaria. O produto em pó, 

sai diretamente de Big-Bags. 

O sal será dosado desde a armazenagem 

por meio de sistema gravimétrico sem 

passar por um dissolvedor. 

A dosagem é simultânea à distribuição, 

g a n h a n d o  a s s i m  u m a  a g i l i d a d e 

incomparável. 

A distribuição é obtida por meio de  tubos 

de aço inoxidável de vários diâmetros. A 

introdução nos tanques das máquinas de 

tinturaria  se faz com válvulas  mecânicas 

rotativas.

Es un sistema revolucionario para la 

dosificación y distribución de sales secas 

hasta máquinas de tintura.

El producto en polvo viene directamente 

de Big Bags.

La sal pasa del almacenamiento a la 

dosificación gravimétrica sin pasar por un 

fusor.

La dosif icación es simultánea a la 

distribución, ganando así una velocidad 

incomparable.

La distribución se obtiene por medio de 

tubos de acero inoxidable de gran 

diámetro.

La introducción en los tanques a bordo de 

la máquina se realiza mediante válvulas 

mecánicas giratorias.

Tintoria DDS
Dry Dispenser Salts



 
Model

48TC

60TC

76TC

114TC

168TC

Power supply in Kw

1,1

2,2

2,2 – 3,0

4,O

5,O

Piping diameter in MM

48

60

76

114

168

Capacity c.meters/h

1,5

2,8

5,5

10

35

Alimentazione Sali – Feeding Sali – Alimentação Sal – Alimentacion Sales 

Il dosaggio dei sali viene controllato da 

celle di carico che pilotano la coclea di 

erogazione.

La distribuzione è assicurata da una 

catena o corda dotata di piattelli che 

trascinano le polveri  dentro la tubazione 

di acciaio inox fino alle valvole di 

destinazione.

The dosage of the salts is controlled by 

loading cells driving  the dispensing 

endless screw.

The distribution is obtained by a chain 

equipped with plates that dragging the 

powders inside the stainless steel piping 

up to the destination valves.

A dosagem de sais é controlada por meio 

de células de carga que comandam a 

rotação da rosca de dosagem. 

A distribuição é feita por meio de 

corrente com discos que arrastam o pó 

entre os tubos de aço inox 316 até as 

bocas de dosagem instaladas sobre a 

máquina de tingimento.

La dosificación de las sales está 

controlada por células de carga que 

mandan los dispensadores compuestos 

de tornillos sin fin.

La distribución está garantizada por una 

cadena equipada con placas que 

arrastran los polvos dentro de la tubería 

de acero inoxidable hasta las válvulas de 

destino.
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