
 

Musteriutrustning med kapacitet på  300 liter i timme 
 

 
 
 

  
1.  KROSSNINGSSYSTEM VORAN WALC 40 

tvättsystem bestående av tvättkärl, vertikal skruvhiss och 
roterande  
TVÄTT- OCHcentrifugal kvarn RM40, för packnigspress 
100P2  

 

 
WALC 40 för rengöring, frammatning och krossning  av frukt. 

Tvättmaskinen är avsett för hygienisk frukt behandling. 
Centrifugal kvarn med utbytbara rivjärn / skärmar ger mäsk av 
optimal konsistens. 
 
Specifikationer: 
kapacitet 3 000 kg/timme 
effekt: 

hiss 2,2 kW (3 PS) 
kross 4 kW 

spänning 400V 50Hz (3-fas) 
säkring 16 A 
mått: 

längd 2,000 mm 
bredd 700 mm 
höjd 2,200 mm 
inmatnings resp. utmatnings höjd 800 mm 

vikt 285 kg 
material 1.4301 / AISI 304 
anslutningar: 

anslutning för rengöring ½ “ inner 
anslutning för avloppsvatten 2 “ yttre 

mäsk-utmatnings höjd 1 300 mm 
leverans omfattning 12 mm rivskärm 
 
med doserings system och överfyllnadsskydd  
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2. PACKNINGSPRESS VORAN 100 P2 MED 

SVÄNGBARA JUICEBEHÅLLARE 
 

  
Idealiskt pressnings system för bästa juice kvalitet  

- maximal utbyte 
- bästa smak och arom 
- snabb resultat 
- minsta grumlighet 

 
 
Specifikationer: 
kapacitet 600 kg/timme  
effekt 1,5 (2,0) kW (PS) 
spänning 400V 50Hz (3-fas) 
säkring 16 A 
mått: 

längd 2 170 mm 
bredd 730 mm 
höjd 1 510 mm 
inmatnings resp. utmatnings höjd 1 220 mm 

vikt 295 kg 
material (ram och juicebehållare) 1.4301 / AISI 304 
presskraft 24 ton 
tryck 380 bar 
saft utbyte 75 % 
saft utlopps anslutning Ø 30 mm 
saft utlopps höjd 400 mm 
leverans omfattning: 

18 st pressdukar 80 x 80 cm  
20 st pressinsatser av akaciaträ 50 x 50cm 

 
 
 
 
 

3. UPPSAMLINGSKÄRL 65 L MED PUMP 
 

 
65-liters uppsamlingskar för must med en automatisk pump och 1 

mm sil 
 
Specifikationer: 
kapacitet 1 800 l/h 
effekt 0,37 (0,75) kW (PS) 
spänning 400V 50Hz (3-fas) 
säkring 16 A 
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mått: 
längd 1 260 mm 
bredd 510 mm 
höjd 270 mm 

vikt 28 kg 
material 1.4301 / AISI 304 
leverans omfattning screen 1 mm 

 
 
 
 
 

4. ROSTFRIA TANKAR Immervoll 220 l Speidel 
 

 
Specifikationer: 
diameter 550 mm 
 
material 1.4301 
 
2 styck  

 
 

Optioner:  
 

lock för tank  
 

 
 

5. ELEKTRISK PASTÖRISERINGSAPPARAT EHA27E 
 
Elektrisk pastöriseringsapparat med koaxial värmeväxlare och 
automatisk temperaturstyrning för pastörisering av fruktjuice.  
 

Specifikationer: 
kapacitet 300 l/h (80°C pasteurisation temp.) 
effekt 27 kW 
spänning 400V 50Hz (3-fas) 
säkring min. 40 A 
längd 770 mm 
bredd 850 mm 
höjd 1150 mm 
vikt 100 kg 
material 1.4301 / AISI 304 
vatten innehåll 35 l 
 

 
Optioner:  
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 juice nivågivare   
 
 
 

 
 

 
 
 

6. FYLLNINGSMASKIN BBF1 
 
 
Effektiv, enkel  och bekväm manuell Bag-in-Box -fyllningsmaskin 
BBF1 med våg är  utformad för varm påfyllning av 3- , 5- och 
10-liters påsar.  
Påfyllningstemperatur upp till  80  °C  
 

 
 
Specifikationer: 
kapacitet (10l påsar) 500 l/h 
spänning  230 V 50 Hz 
påfyllning st i tmme ca. 100 st./5l  påsar, ca. 75 st./10lpåsar 
längd 650 mm 
bredd  650 mm 
höjd  1250 mm 
vikt 40 kg 

 
 
 
 

7. FYLLNINGSMASKIN GG FÖR FLASKOR RF4 
 

Effektiv, enkel och bekväm flask-fyllningsmaskin för tappning 
av ej kolsyrade drycker på 0.25 – 5 l flaskor 
 
 

Specifikationer: 
kapacitet 400 l/h 
längd 550 mm 
bredd  500 mm 
höjd  1000 mm 
vikt 16 kg 
buffertank  23 l  
 

 
Optioner: 
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Tappningsmunstycken för flaskor med breda halsar:  Ø43 mm, Ø 53 mm Twist-Off   
 

 
8. ANSLUTNINGSDELAR  

 
 

Anslutningsdelar (slangar, kopplingar, etc) och en bas-set av rengöringsmedel 
 
 
 
Om det är något du undrar över, jag hjälper gärna till och svarar på alla frågor du har.  

Tveka inte att återkomma med frågor! 

 
 
Med vänliga hälsningar,  
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