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Algemeen 

De mandencarrousel ACBM helpt de verspilling van vallende groenten aanzienlijk te 
verminderen. De mandencarrousel ACBM met drie centrifugemanden kan achter een 
groentewasser geplaatst worden. Een optische sensor detecteert dat de mand vol is. Dan 
draait de mandencarrousel automatisch door naar de volgende positie met een lege mand.  
Deze rotatie gebeurt erg snel en groenten die de mand niet hebben gehaald, worden 
opgevangen door de invoertrechter en in de volgende mand gedaan. De machine is volledig 
gemaakt van RVS voor perfecte hygiëne en een lange levensduur. De mandencarrousel ACBM 
kan naadloos worden geïntegreerd in een groenteverwerkingslijn voor het snijden, wassen en 
drogen van groenten. 

 

Video productielijn voor kleine tot middelgrote capaciteit 
 

Optioneel 

 

Centrifugemand 44 l 
Deze centrifugemand (of ook wel spinnermand genoemd) is de 
standaard maat mand die kan worden gebruikt voor de 
mandencarrousel ACBM en voor elk model centrifuge in onze 
productlijn.  De manden zijn getest door Intertec Polychemlab en 
kunnen worden gebruikt voor het verwerken van allerlei soorten 
voedsel en groenten.  
 

 

Fijnmazige Inzetkorf 
Deze fijnmazige inzetkorf is special ontworpen voor groenten en 
andere producten die in zeer kleine afmetingen worden gesneden 
omdat het een veel kleinere perforatie (1x1 mm) heeft dan de 
centrifugemanden. De inzetkorf hoort in de centrifugemand te 
worden geplaatst en zorgt ervoor dat klein gesneden product niet 
verloren gaat door de perforatie van de mand. 
 

 

Verrijdbaar onderstel centrifugemand 
Met dit onderstel kunnen volle (en zware) centrifugemanden 
eenvoudig door de verwerkingsfaciliteit worden verplaatst. Deze 
trolley is gemaakt van roestvrij staal. 
 
 
 

https://youtu.be/3kWdyELJ6Uc
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Technische data 

Capaciteit 4 manden per minuut 

Elektrische aansluiting 1 Ph / 230 V / 1.1 A 

Vermogen 0.55 kW 

Afmetingen 1550 x 1400 x 1700 mm 

Gewicht 190 kg 

 

Maattekening 

 
 

 


