
 

Musteriutrustning med kapacitet på 180 - 200 liter i timme 
 

 
1. TVÄTT- OCH KROSSNINGSSYSTEM VORAN SA200 med kross RM 2,2 

1465-00-003 

 

Tvättsystemet består av sorteringsgaller, tvättkärl, kedjetransportör och centrifugal kvarn 
RM2.2. Lämplig för bearbetning av frukt, bär och grönsaker.  

Specifikationer: 
kapacitet 1 000 kg/h 
effekt: 

hiss 0,37 (0,5) kW (PS) 
kross 2,2 (3,0) kW (PS) 

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

längd 2 620 mm 
bredd 700 mm 
höjd 2 100 mm 
inmatnings resp. utmatnings höjd 800 mm 

vikt 185 kg 
material 1.4301 / AISI 304 
anslutningar: 

anslutning för rengöring ½ “ inner 
anslutning för avloppsvatten 1 ½ “ yttre 

mäsk-utmatnings höjd 1 260 mm  
 
 
 
 

2. BÄLTPRESS EBP350 
1640-00-000  

 
für die kontinuierliche Verarbeitung von Obst, Gemüse und 

Sonderprodukten 
 
Specifikationer: 
kapacitet 300 kg/h 
effekt: 

pressens motor 0,37 (0,5) kW (PS) 
motor av rengörings anordning 0,12 (0,16) kW (PS) 

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

längd 1 280 mm 
bredd 870 mm 
höjd 1 350 mm 
inmatnings resp. utmatnings höjd 1 265 mm 
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bält bredd 350 mm 
bält längd 4 900 mm 
spridnings bredd 240 mm 
spridnings bredd (oändligt justerbar) 0 - 50 mm 

vikt 350 kg 
material 1.4301 / AISI 304 
saft utbyte 70 % 
bältes hastighet 2 m/min 
kontakt time (tid på bälten) 1 min 
vattenförbrukning för rengöring 2 l/min 
anslutningar: 

avlopp Ø 48,3 mm 
saft utlopp 1 “  

saft utlopps höjd 420 mm 
avlopps höjd för avloppsvatten 120 mm 
utmatnings höjd av pressat mäsk 700 mm 
 
 
Optioner: 
kompressor, upp till 10 bar 
7000-02-011 
 
högtryckstvätt, upp till 200 bar 
7304-00-002 

 
 

3. UPPSAMLINGSKÄRL 65 L MED PUMP 
100-303-70  

 
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 omfattning 1 mm sil 
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4. ROSTFRIA TANKAR Immervoll 220 l Speidel 
FO1-055-220 

 
Specifikationer: 
diameter 550 mm 
 
material 1.4301 
 
2 styck  
pris á styck  
 

 
Optioner:  
 

lock för tank  
70324 

 
 

5. RÖR-FILTER KOMBINATION  ERS25 
 
1900-04-040  

 
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 
 

Optioner:  
 
stand för filter 
 
 

 
 

6. ELEKTRISK PASTÖRISERINGSAPPARAT THA/ PA180 
 
Elektrisk pastöriseringsapparat med koaxial värmeväxlare och påfyllningsanordning 
för pastörisering av fruktjuice.  

 
Specifikationer: 
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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:  
 
Alternativ påfyllningsanordning 

- för Bag in Box  
- för 2 flaskor    

Rengöringsset   
Rengöringsbollar 
 
 
 

 
7. 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 ni undrar över, vi hjälper gärna till och svarar på alla frågor ni har.  

Tveka inte att återkomma med frågor! 

 
 
Med vänliga hälsningar,  
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