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Almeco produceert het merendeel van de ventilatoren van 
zijn assortiment ook in roestvast staal.

Dit type industriële ventilator maakt vele toepassingen 
mogelijk waarvoor een standaard stalen ventilator niet 
geschikt zou zijn. 

Hun verhoogde weerstand tegen corrosie en agressieve 
reiniging maakt ze vooral interessant voor gebruik in de 
voedings- en farmaceutische sector, waar de ontwikkeling 
van bacteriën verboden is.

Het assortiment is zeer breed:

• Axiaalventilatoren:

De ADK-serie met directe aandrijving en korte behuizing.
De lange ADL-variant voor buismontage.
Het AVK-type met zijn aanzuigconus.
Het ADD-model voor dakmontage.
De ADB-uitvoering met motor buiten de luchtstroom.
De ADR-versie met riemaandrijving.

• Lage, medium of hoge druk centrifugaalventilatoren.

• Combinatie ook mogelijk met een ATEX-versie.

De klant heeft verschillende mogelijkheden met betrekking tot de elementen van de constructie:

• Roestvast stalen uitvoering van de behuizing, eventueel alleen de onderdelen die in contact komen 
met de luchtstroom.

• Roestvast stalen uitvoering van de waaier / turbine.

• Uitvoering van de aandrijfas of motor in roestvast staal.

Voor specifieke projecten is het altijd mogelijk om ventilatoren op maat te maken volgens de behoeften 
van de klant.
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Axiale ventilatoren
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Service voor industriële ventilatoren
• Balanceren

• Trillingsmetingen en -analyse

• Geluidsmetingen

• Vervangen van onderdelen, volledige  
waaiers of ventilatoren en accessoires

• Onderhoud en herstellingen,  
on-site of op onze site

• Optimaliseren van ventilatoren

• Upgrades

Industriële ventilatoren en blowers
Wij hebben een breed gamma van industriële 
ventilatoren en blowers: van kleine axiale 
en centrifugale ventilatoren voor standaard 
toepassingen tot grote op maat gemaakte 
ventilatoren voor gebruik in de meest veeleisende 
omgevingen. Ons gamma bestaat onder meer 
uit axiale en centrifugale ventilatoren, blowers, 
dakventilatoren en ATEX-uitvoeringen.

Onze oplossingen
Almeco is een betrouwbare partner voor industriële 
ventilatoren, droogsystemen en koeltorens. 
Samen met de klant gaan we op zoek naar de 
meest efficiënte oplossing, met een doorgedreven 
kennis van producten op maat. Bovendien verleent 
de firma service en onderhoud op bestaande 
producten. Zo zijn we specialist in koeltorens: 
zowel het leveren van nieuwe torens als revamping, 
onderhoud en waterbehandeling vallen binnen ons 
werkdomein. Daarnaast produceert en verdeelt 
Almeco diverse types industriële ventilatoren. Wij 
zijn ook uw partner voor droogsystemen op basis 
van luchtmestechnologie. Engineering en ontwerp 
gebeuren met oog voor veiligheid en een constant 
streven naar kwaliteitsverbetering.
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ONZE ANDERE BUSINESS UNITS:

• koeltorens

• droog- en afblaasoplossingen

• waterbehandeling

• luchtzuivering

• automatisatie

Uw contactpersoon:
Aurélien Delescluse

www.almeco.be

