UITRUSTING VOOR
VOEDSELVERWERKENDE INDUSTRIE
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TRANSPORTKARREN
We bieden een breed scala aan transportkarren voor
fabrieken in de voedingsindustrie aan: transportwagens, rookwagens van het type “Z” en “H”, laadkarren, koeltanks voor koud vlees, ijsontdooiwagens,

vleeskuipen, slagerswagens, transportbalies, cateringbalies en andere. Hieronder presenteren we een
selectie uit ons aanbod.

TRANSPORTKARREN VOOR EURO ROLLIES
Ref.

Beschrijving

Afmetingen [mm]

00.640004.01

type wielen - materiaal

410 x 655

00.640004.02

type wielen - rubber

410 x 655

In het assortiment zitten ook: transportwagens met
handgreep, wagentjes en handgrepen voor transportkarren.

LAADKARREN
Ref.

Beschrijving

Afmetingen [mm]

00.650012.01

capaciteit 120 l

580x580x595

00.650020.01

capaciteit 200 l

680x730x700

00.650030.01

capaciteit 300 l

680x730x950

00.650020.02

capaciteit 200 l met perforatie

680x730x700

00.650020.03

capaciteit 200 l met kap

680x730x700

00.650030.02

capaciteit 300 l met kap

680x730x950

Wagens met een capaciteit: 120l, 200l en 300l.
Optie: gepolijste afwerking.

ROOKWAGENS VAN HET TYPE « H »
Ref.

Opties

Afmetingen [mm]

00.647010.01

6 schappen, per 1000 mm lange stok

1021 x 985 x 1970

00.647010.02

6 schappen, 1000 mm lange stok en
dienbladen 920 x 948 mm

1021 x 985 x 1970

Rookwagens van het type “Z” en “H” zijn in twee
versies verkrijgbaar: voor dienbladen of stokken. In
ons aanbod hebben we ook rookstokken van het type
“ster”.
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HYGIËNISCHE-UITRUSTING
Ons brede assortiment aan hygiënische uitrusting
omvat diverse soorten wastafels, schoenwassers, hygiënische doorgangen, desinfectiestations, messterilisatoren, zagen en bijlen, schoen- en schortendrogers,

HYGIËNESTATION
Ref.

Afmetingen [mm]

00.701024.01 + opties versie

2400 x 1000 x 1663

Uitgerust met de volgende elementen:
- 1 en 2 richting sanitaire sloten,
- droog- en handdesinfectiemodules
- een begaanbaar bad voor het desinfecteren van
schoenzolen,
- schoenreinigingsborstels (modules”ingang” en
uitgang”),
- sensoren die een laag niveau van reinigingsmiddelen
detecteren,
- draaihek dat wordt vrijgegeven na handdesinfectie,
- noodverlagingsfunctie van de draaiarmen,
- gepersonaliseerde oplossingen - naar behoefte van
de klant.

MESSENSTERILISATOR
Ref.

Type

Afmetingen [mm]

Afmetingen [mm]

00.718020.01

tot 8-10 messen 1000 W

150 x 125 x 260

250 x 205 x 525

00.718037.01

tot 20 messen 3000 W

345 x 120 x 265

525 x 230 x 445

We bevelen sterilisatoren voor messen, zagen en
bijlen aan. We bieden ook sterilisatiecassettes,
cartridge-planken, UV-sterilisatoren aan.
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desinfectiedispensers, zepen, hoofddeksels, papieren
handdoeken.
Hieronder vindt u een selectie uit onze producten.

HYGIËNISCHE-UITRUSTING
HYGIËNEPANEEL
Ref.

Afmetingen [mm]

Opties

00.608009.01

950 x 950

fotocelactivatie

00.608009.02

950 x 950

kniestart

00.608009.03

950 x 950

met sterilisator

Het hygiënepaneel is uitgerust met de volgende
elementen:
-

wasbak met knie- of sensorschakelaar,
zeepdispenser en ontsmettingsmiddel,
een container voor papieren handdoeken,
een mand voor gebruikte handdoeken,
een wand om te beschermen tegen sproeien.

GOOTWASBAK
Ref.

Aantal plaatsen

Afmetingen [mm]

00.606013.01

2

1300 x 500 x 710

00.606019.01

3

1900 x 500 x 710

00.606025.01

4

2500 x 500 x 710

Wij raden ook zeepdispensers aan, ontsmettingsmiddelen en papieren handdoeken en manden voor
gebruikte handdoeken in onze multi-stationele
wastafels.

MANUELE REINIGER VOOR SCHOEISEL
Ref.

Afmetingen [mm]

00.690004.01

400 x 510 x 420

We hebben een breed scala aan manuele en mechanische schoen- en schoenzoolreinigers, uitgerust
met aan/uit-sensoren, met hoogteverstelling, etc.,
afhankelijk van de individuele behoeften.
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MEUBELS

Alle meubels zijn gemaakt van roestvaststaal en voldoen aan de strengste hygiënevoorschriften. Om deze
reden zijn ze de optimale oplossing voor het gebruik
in levensmiddelen-, chemische- of farmaceutische
industrie en andere sectoren.
Het basisassortiment bestaat uit:
- werktafels (snijtafels, bijzettafels, verpakkingstafels, spoeltafels, demonteertafels en tafels met
lades,
- kasttafels (met zelfsluitende deuren),
- kasten (eenvoudige, materiaalkasten),
- kleine tafels (staantafels, roltafels).

STANDAARD KASTEN
Ref.

Breedte [mm]

Diepte [mm]

Hoogte [mm]

00.300018.03

800

600

1800

00.300021.03

800

600

2100

00.301018.03

1000

600

1800

00.301021.03

1000

600

2100

MATERIAALKASTEN
Ref.

Breedte [mm]

Diepte [mm]

Hoogte [mm]

00.305018.03

800

600

1800

00.305021.03

800

600

2100

00.306018.03

1000

600

1800

00.306021.03

1000

600

2100

Opmerking: de afmetingen kunnen op wens van de
klant aangepast worden.
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Het uitgebreide assortiment omvat:
- pallets,
- kistpallets,
- transportbalies,
- karren (worstkuipen),
- bakken,
- Klantspecifieke producten volgens sjabloon of
individuele klantontwerpen.
Wij bieden u ons deskundig advies aan om de optimale oplossing te bereiken. Het is ook mogelijk
om standaard producten (afmetingen, afwerking of
ontwerp) te wijzigen.

MEUBELS

DEMONTEERTAFELS
Ref.

Breedte [mm]

Diepte [mm]

Hoogte [mm]

00.310006.03

600

500

850

00.310007.03

700

600

850

00.310008.03

800

600

850

00.310009.03

900

600

850

Ref.

Breedte [mm]

Diepte [mm]

Hoogte [mm]

00.315014.03

1400

700

850

00.315016.03

1600

700

850

00.315018.03

1800

700

850

00.315020.03

2000

700

850

00.315022.03

2200

700

850

SPOELTAFELS

KASTTAFEL MET DEUREN
Ref.

Breedte [mm]

Diepte [mm]

Hoogte [mm]

00.320012.03

1200

700

850

00.320014.03

1400

700

850

00.320016.03

1600

700

850

00.320018.03

1800

700

850

00.320020.03

2000

700

850

TAFELKASTEN MET LADES
Ref.

Breedte [mm]

Diepte [mm]

Hoogte [mm]

00.325012.03

1200

600

850

00.325016.03

1600

600

850

00.325020.03

2000

600

850

00.326012.03

1200

700

850

00.326016.03

1600

700

850

00.326020.03

2000

700

850

Opmerking: de afmetingen kunnen op wens van de
klant aangepast worden.
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