
 

Musteriutrustning med kapacitet på  500 liter i timme 
 

 
1. TIPPVAGN-LÅDTÖMMARE GKE 

för standarta bulkbehållare 1000 x 1200 x 970 mm 
 

 
Tippvagn- lådtömmare GKE är den optimala lösningen för doserad          

tömning av stora bulkbehållare. Den kan placeras i maskinen         
med hjälp av en gaffeltruck. 

 
 
Tömningsenheten är speciellt utformad för tvätt- och 

malnings-kombinationer WALC.  
 
Specifikationer: 
effekt 2,2 (3,0) kW (PS) 
spänning 400V 50Hz (3-fas) 
säkring 16 A 
mått: 
längd 1 460 mm 
bredd 1 735 mm 
höjd 1 290 mm 
inmatnings resp. utmatnings höjd 885 mm 
vikt 350 kg 
material 1.4301 / AISI 304 
lyftkraft up to 550 kg / bin 
tid av tipping-process 20 sec 
fruktutmatningshöjd 845 mm 
fruktutmatningsbredd 500 mm 
passar för standarta bulkbehållare 1 000 x 1 200 x 970 mm 
leverans omfattning hydraulkraftaggregat 
 

 
 

 
2. SORTERINGS BORD FÖR WA LC 

 
 

längd: 1 470 m 
 
 
 
 
 
 

3. TVÄTT- OCH KROSSNINGSSYSTEM VORAN WALC 40  
tvättsystem bestående av tvättkärl, vertikal skruvhiss och extra 

centrifugal Voran kvarn RM40 
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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/h 
effekt: 

hiss 2,2 kW 
kross 4,0 (5,5) kW (PS) 

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

längd 2 000 mm 
bredd 700 mm 
höjd 2 140 mm 
inmatnings resp. utmatnings höjd 720 mm 

vikt 280 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 7, 9 and 12 mm rivjärn / rivskärmar 
 
utan doserings anordning, utan överfyllnadsskydd  

 
 
Optioner: 
Magnetventil för vatten, inbyggd  
 
HD-adapter för rengöringsanslutningar 
 

 
 

4. BANDPRESS / BÄLTPRESS EBP500 
 
för kontinuerlig pressning av frukt, grönsaker och speciella produkter 
 
Specifikationer: 
kapacitet 

700 kg/h 
effekt: 

pressens motor 0,75 (1,02) kW (PS) 
motor av rengörings maskin 0,12 (0,16) kW (PS) 

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

längd 1 860 mm 
bredd 1 130 mm 
höjd 1 300 mm 
inmatnings resp. utmatnings höjd 1 300 mm 
bält bredd 500 mm 
bält längd 6 530 mm 
spridnings bredd 300 mm 
spridnings bredd (9 steg) 0 - 50 mm 

vikt 520 kg 
material 1.4301 / AISI 304 
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saft utbyte 75 % 
bältes hastighet: 

steg 1 1,2 m/min 
steg 2 2,4 m/min 

kontakt time (tid på bälten): 
steg 1 3 min 
steg 2 1,5 min 

vattenförbrukning för rengöring 3 l/min 
kopplingar: 

avlopp Ø 76,1 mm 
saft utlopp 1 ½ “ 

saft utlopps höjd 300 mm 
avlopps höjd för avloppsvatten 170 mm 
utmatnings höjd av pressat mäsk 540 mm 
 
leverans omfattning högtryckstvättar och kompressor 
 
 

5. 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 
mått: 

längd 1 325 mm 
bredd 510 mm 
höjd 290 mm 

vikt 30 kg 
material 1.4301 / AISI 304 
 
leverans omfattnin 1 mm sil 

 
 
 
 

 
         5. ROSTFRIA TANKAR Immervoll 530 l 
 

samlingstankar för mellanlagring av must innan pastöriseringen  

 
Specifikationer: 
diameter 820 mm 
material 1.4301 
 
2 styck  
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6. RÖR-FILTER KOMBINATION  ERS25 
 
Rör-Filter-kombination med 2 parallella slitsade filter av rostfritt stål för grovfiltrering. 
 
 
Specifikationer: 
mått: 

längd 510 mm 
bredd 185 mm 
höjd 730 mm 

vikt 11 kg 
material 1.4301 / AISI 304 
avsett för juicen av frukt och grönsaker 

 
 
 
 
 

7. OLJEDRIVEN PASTÖRISERINGS ANORDNING MED 
RÖRVÄRMEVÄXLARE  PA 600 RWT OIL 

 
 

Automatisk pastöriseringsmaskin med rörvärmeväxlare och 
automatisk temperaturkontroll  

 
- automatisk temperaturkontroll / ingen manuell korrigering 

behövs 
- pulverlackerad plattform med låsbara hjul 
- brännarsystem säkerställer hög temperatur 
- sluten värmekrets med tryckutjämningskärl 
- högkvalitativ isolerad buffertank (rostfritt stål) för jämn temperaturprofil 
- kraftfulla cirkulationspumpar 
- rörvärmeväxlare 
- rengöringskit är leveransomfattning 
- anslutningar för överfyllnadsskydd 

 
 
Specifikationer: 
Nominal kapacitet 600 l/h 

(vid 80°C pastöriserings temp., 10°C juice ingång temp.) 
Värme 55 kW 
el effekt 1.1 kW 
el spänning 230V 50Hz (1-fas) 
el säkring 16 A 
mått: 

längd 1 400 mm 
bredd 900 mm 
höjd 1 830 mm 

vikt (värmekrets tom) 330 kg 
vikt (värmekrets full) 430 kg 
oljeförbrukning ca. 5,5 liter/timme 
max. avgastemperatur 180°C 
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ljudnivå  (LW, A) 83 dB 
rök gasanslutning DN150 
 
Under tillståndsförfarandet, installation och idrifttagande av anläggningen måste de 

lokala rättsliga bestämmelserna på installationsplatsen följas och förtydligas 
med ansvarade myndigheter vid behov. För användning av anläggningen i 
slutna rum med otillräcklig lufttillförsel är en lokalt installerad rökgas flykting 
absolut obligatorisk. 

 
 
Optioner: 
rökböj 90 °, i tre delar 
ø 150mm  
 

avgasrör, 1080 mm  
ø 150 mm  
 

- Bränslet  får endast levereras av ett auktoriserat företag som arbetar i enlighet 
med de nationella bestämmelser. 
 

- Användningen av befintligt avgassystem, eller installation av ett nytt 
avgassystem måste förtydligas av ett auktoriserat företag och godkännas av 
den lokala myndigheten / värmesystemets tjänsteman. 

 
 

8. FYLLNINGSMASKIN FÖR BAG-IN-BOX & FLASKOR  MBF750-R6 
med 6-positioner för påfyllning av flaskor 
 
 
 
Specifikationer: 
kapacitet  (på 10l påsar) 750 l/h 
spänning 230V 50Hz (1- fas) 
säkring 13 A 
mått: 

längd 1 280 mm 
bredd 870 mm 
höjd 1 075 mm 

vikt 85 kg 
material 1.4301 / AISI 304 
filling toleransfel ± 0,5 % 
compressed air connection 6 bar 
tryckluftsanslutning Ø 19 mm 
juice buffer- tank 54 l 
avsett för: 

varm påfyllning av frukt- och grönsaksjuice, kall påfyllning av vin 
på  3-, 5-, 10- och 20 l påsar, samt  0,25 - 2 l flaskor 
 

leverans omfattning rengöringsadapter 
 

 
 
Optioner: 
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tratt för 5l box  
 
tratt för 10l box  
 
Munstycken: 
flaskor Ø17,5 (Ø15-25)  
flaskor Ø22 (Ø16-33)  
flaskor Ø33 (Ø23-44)  
flaskor Ø40 (Ø37-47)  
flaskor Ø50 (Ø45-69) 
flaskor Ø73 (Ø72-93)  
 
 

9. ROSTFRI BORD 
 

för Bag-in-Box fyllningsmaskiner MBF 500 och MBF 750 
 
 
 

10. 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,  
 

 
info@fruktpress.se 
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