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Voordelen 
• RVS carborundumschrapmachine, voor het schrappen van aardappels, knolselderij, 

koolraap etc. 

• De machine is voorzien van een carborundum wand en een carborundumschijf.  

• De uitneembare schrapschijf is voorzien van welvingen die het product laten rouleren 
door de machine, zodat het rondom gelijkmatig geschrapt wordt. 

                      

• Door de zeer kleine ruimte tussen schijf en wand kunnen ook kleine producten als 
kriel zonder verlies geschrapt worden. 

• Zeer compacte constructie met geheel ingebouwde opsteekmotor. De machine is op 
poten geplaatst, zodat eronder gemakkelijk gereinigd kan worden. De demontabele 
poten kunnen op de gewenste lengte – naar gelang situatie – geleverd worden. 

 

 

Video CSM-20 / MSM-20 

https://youtu.be/xPXXiO4ZeNM
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Optioneel  
• Pneumatische deurbediening, indien de machine in een automatische lijn wordt 

ingezet. 

• Er is ook een schrapmachine met schuurlinnenpapier leverbaar. Het schuurlinnen van 
de wand zit los ingeklemd in de cilinder en kan snel en makkelijk vervangen worden. 
De schrapschijf kan ook snel vervangen worden. De schrapmachine kan worden 
besteld met grof schuurlinnen of met fijn polijstschuurlinnen. 

                     

Technische data en maattekening 

Afmetingen: Alle hoogtes bij standaardlengte poten. 
BxDxH: 595 x 850 x 1050 mm 
Invoerhoogte: 990 mm 
Uitvoerhoogte: 500 mm 

Elektrische Aansluiting: 3 Ph / 400 V / 50 Hz / 1,1 kW / 2,7 A / N2 = 205 RPM 

Eigen gewicht: 125 kg 

Inhoud: 15 – 20 kg per cyclus 

Cyclustijd: 1 – 5 min 

De maattekening van de CSM-20 vindt u op pagina 5. 
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Prijzen 

Type CSM-20 standaarduitvoering incl.: op aanvraag

- Carborundum schrapschijf en carborundum wand

Type CSM-20-SP standaarduitvoering incl.: op aanvraag

- Schuurlinnen schrapschijf en schuurlinnen wand

Optioneel:

- Extra schrapschijf RVS op aanvraag

- Houten transportkist op aanvraag  

Levertijd: Voorraad – 6 weken 

Levering: Franco huis (binnen Nederland en België). 

Garantie: 1 jaar 
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