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Algemeen 
Het groentevoorwerkstation VPS-6 kan voor de bandsnijmachine BCM-3000 worden 
geplaatst. De bovenband van het station sluit naadloos aan op de onderband van de 
bandsnijmachine. Het voorwerkstation is geschikt om met 6 personen aan te werken. Elke 
medewerker heeft een eigen krattenhouder, een kunststof snijplank en een afvaltrechter. 
Na het voorbewerken van de groente worden deze op de bovenband gelegd. De bovenband 
loopt over naar de onderband van de bandsnijmachine, die op zijn beurt de producten naar 
het mes van de bandsnijmachine voert. Het afval (stronken, slecht blad) komt via de 
afvaltrechter op de onderband van het voorwerkstation. De onderband heeft een 
zwanenconstructie (knik naar boven), zodat het afval naar een grote plastic container kan 
worden afgevoerd. 
 
Voordelen 
• De bovenband van het voorwerkstation sluit vrijwel naadloos aan bij de onderband 

van de snijmachine. Daardoor geen verlies van product. 

• De snelheid van de bovenband kan met een frequentieregelaar worden ingesteld en 
gesynchroniseerd met de bandsnelheid van de bandsnijmachine. Zodoende kan 
optimaal gebruik worden gemaakt van de capaciteit van de bandsnijmachine. 

• De krattenhouders, snijplanken en afvaltrechters kunnen geheel naar wens op het 
voorwerkstation geplaatst worden. Zo kan voor elke medewerker (zowel links- als 
rechtshandig) een perfecte ergonomische werkplek worden gecreëerd. 

• De medewerkers staan op de meegeleverde RVS bordessen op de juiste (verstelbare) 
werkhoogte. De bordessen hebben een veilige anti-slip bovenzijde. 

• Geheel RVS constructie, alle naden geheel afgelast. 

• RVS trommelmotoren en keerrollen. 

• Banden voorzien van 2 stuursnaren, zodat deze altijd perfect recht sporen. 

• RVS waterdichte schakelkast. 

Reinigbaarheid en hygiëne 
• Alle onderdelen zijn eenvoudig en zonder gereedschap te demonteren. 

• De onderband voor het afval is voorzien van RVS zwenkwielen, en kan – nadat de 
stekker uit het stopcontact is gehaald – zo uit het voorwerkstation worden gereden.  

• De zijschotten van de onderband kunnen worden gekanteld. Vervolgens kan de rol – 
die de band in de knik houdt – worden ontspannen. Ook de keerrol kan met 1 knop 
ontspannen worden. Daarna kan de band opgetild worden, om het frame aan de 
binnenzijde grondig te reinigen. 
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• De bovenband kan – nadat de stekker uit het stopcontact is gehaald – uit het 
voorwerkstation worden geschoven. De keerrol kan met 1 knop ontspannen worden. 
Daarna kan de band van het frame worden afgenomen, zodat het bandframe 
gereinigd kan worden. 

 

Technische data en maattekening 
Afmetingen: lxbxh = 4040 x 1000 x 1060 mm, Breedte inclusief bordessen en krattenhouders 
=  2320 mm. Hoogte inclusief schakelkast = 1850 mm. Breedte bovenband = 275 mm. 
Breedte onderband = 400 mm.                     

Elektrische Aansluiting: 3 Ph./400 V./0.37 kW/1,54 A. Bandsnelheid bovenband 0,21 m/s (bij 
50 Hz), onderband 0,38 m/s.. 

Eigen gewicht: ca. 400 kg. 

De maattekening van de VPS-6 vindt u op pagina 5. 

Prijzen 
Type VPS-6: 

Inclusief: 

op aanvraag 

• RVS trommelmotoren en keerrollen 

• 6 st. uitneembare blauwe kunststof snijplanken 

• 6 st. RVS krattenhouders 

• 2 st. RVS bordessen 

• Afneembare transportbanden 
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• RVS geremde zwenkwielen op onderband 

• Naar keuze: RVS geremde zwenkwielen of RVS stelvoeten op 
voorwerkstation 

• Waterdichte RVS schakelkast met snelheidsregeling voor 
bovenband 

 
Levertijd: voorraad - 10 weken na opdracht.  

Levering: Franco huis en bedrijfsklaar geïnstalleerd, (binnen Nederland en België). 
Buitenland: ex. works. 

Garantie: 1 jaar, binnen Nederland en België. Buitenland: uitsluitend op onderdelen. 
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