
 

Handleiding TMR-Droger 
TMR droger mag alleen gebruikt worden voor veevoeding. TMR droger niet gebruiken voor vloeibare bijproducten.  

 

1. Weeg de lege pot met deksel (ca. 200 gram, zorg dat de weegschaal vlak staat zonder oneffenheden) 

2. Neem een monster van 100 gram (Bij het drogen van twee monsters, zorg dat de monsters nagenoeg gelijk wegen) 

3. Voor een juiste meting de weegschaal niet verplaatsen 

4. Zorg ervoor dat de deeltjes van het monster los in de pot zitten. Haal het product zo veel mogelijk uit elkaar. 

5. Doe het monster in de pot 

6. Weeg de pot met monster en deksel. 
(Bij het droge van één monster, de andere pot sluiten met de dichte deksel) 

7. Plaats de potten op de TMR-Droger 

8. Installeer de droger in de TMR-Droger  

9. Zet de droger aan (gebruik warme lucht).  
(Zorg ervoor dat de potten niet van de TMR-Droger worden geblazen) 

10.  Weeg de monsters elke 5-10 minuten af 

o Verplaats de weegschaal niet 

o Monster + pot + deksel tegelijk wegen 

o Schud de pot zachtjes zodat het monster los kom in de pot 

o Haal het gewicht van de lege pot van het totaal gewicht af  

o Blijf net zo lang drogen totdat het gewicht niet meer daalt 

o Deel het eindgewicht van het monster door het begingewicht van het monster. Dit is het droge stof 

percentage. Voorbeeld:      45 gram aan het eind 

 100 gram in het begin = 45% droge stof 

100gr 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als monsters zijn gedroogd, verwijder deze uit de potten. Deinstalleer de droger en laat alles afkoelen voordat 

het opgeslagen/ opgeruimd kan worden.  

                    

Pas op:  

Gebruik alleen een hittebron tot maximaal 90 graden Celsius. 

Gebruik geen heteluchtpistool, alleen een föhn. 

Deinstalleer de föhn van de TMR-Droger bij problemen 

Laat werkende TMR-Droger niet zonder toezicht achter 

Laat TMR-Droger afkoelen voordat het product wordt opgeslagen 

Houd weg van kinderen 

 45gr  

100gr  =45% DS 

 


