
 

Musteriutrustning med kapacitet på  180 liter i timme 
 

 
 

  
1.  CENTRIFUGAL KVARN RM 1,5 VORAN 

 
Centrifugalkross med utbytbara, rostfria plåtar för justering av fruktmassans finhet. Lämplig           
för kärnfrukt, stenfrukt och bär.  

 
Specifikationer: 
kapacitet 650 kg/timme 

effekt 1,5  kW 
spänning 400V 50Hz (3-fas) 
säkring 16 A 
mått: 

längd 610/760 mm 
bredd 670 mm 
höjd 1610 mm 
inmatnings  höjd 1610 mm 

vikt 48 kg 
material 1.4301 / AISI 304 
mäsk-utmatnings höjd 690 mm 
leverans omfattning 8 mm rivskärm 
 

 
 
 

 
2. PACKNINGSPRESS VORAN 100 P1 MED UTDRAGBAR 

JUICEBEHÅLLARE 
 

  
Idealiskt pressnings system för bästa juice kvalitet  

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

 
 
Specifikationer: 
kapacitet 300 kg/timme  
effekt 1,5 (2,0) kW (PS) 
spänning 400V 50Hz (3-fas) 
säkring 16 A 
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mått: 
längd 1250 mm 
bredd 1210 mm 
höjd 1 510 mm 
inmatnings resp. utmatnings höjd 1 220 mm 

vikt 220 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: 

9 st pressdukar 80 x 80 cm  
10 st pressinsatser av akaciaträ 50 x 50cm 

 
 
 
 
 
 
 

3. ROSTFRIA TANK Immervoll 300 l Speidel 
 

 
Specifikationer: 
diameter 630 mm 
höjd 1384 mm 
material 1.4301 
Utloppsöppningar utvändig gänga G 1"  

 
Optioner:  
 

-lock  
  
-syrereducerande pneumatisk flytande lock  

- jäsrör  

- rostfria kranar 
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4. ELEKTRISK PASTÖRISERINGSAPPARAT THA/ PA180 
 
Elektrisk pastöriseringsapparat med koaxial värmeväxlare och påfyllningsanordning 
för pastörisering av fruktjuice.  

 
Specifikationer: 
kapacitet 180l/h (80°C pasteurisation temp.) 
effekt 18 kW 
spänning 400V 50Hz (3-fas) 
säkring min. 32 A 
längd 440 mm 
bredd 440 mm 
höjd 1580 mm 
vikt 43kg 
material 1.4301 / AISI 304 
vatten innehåll 100 l 
mustbehållare 35 l 
 

 
Optioner:  
 
Påfyllningsanordning 

- för Bag in Box 
- för 2 flaskor   

Rengöringsset  
Rengöringsbollar 

 
 

5. CENTRIFUGAL PUMP ENOS 25 
 

Centrifugala pumpar ENOS av rostfritt stål med hög kapacitet för pumpning av 
kalla och heta vätskor, på upp till 90°C. Kan även används inom livsmedels- 
och dryckesproduktion. 
 
 

Specifikationer: 
kapacitet 2520 l/h 
effekt 0,35 kW 
längd 320 mm 
bredd  240 mm 
höjd  170 mm 
vikt 7 kg 
koppling   Ø 25x1” 
RPM 1400 
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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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