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Voordelen 
• RVS carborundum schrapmachine, voor het schrappen van aardappels, knolselderij, 

koolraap etc. 

• De machine is voorzien van een carborundum wand en een carborundum schijf. Het 
carborundum is in twee uitvoeringen beschikbaar: grof (K-16) carborundum en fijn 
(K-80) carborundum. 
 

                                                 

Productdemonstratievideo van de CSM-20 met grof- en fijn carborundum 

• De carborundum wand en schijf zijn eenvoudig uitneembaar (minder dan één minuut 
werk) en zo kan er eenvoudig tussen grof en fijn carborundum gewisseld worden. 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/xPXXiO4ZeNM
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Optioneel 

 

Centrifugemand 44 l 
Deze centrifugemand is de standaard maat mand die zowel voor de 
HS-ES droger als voor elk ander model droger in onze productlijn kan 
worden gebruikt. 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 speciaal ontworpen voor groenten en 
andere producten die in zeer kleine afmetingen worden gesneden, 
omdat deze een veel kleinere perforatie (1x1mm) heeft dan de 
centrifugale manden. De inzetkorf hoort in de centrifugale mand te 
worden geplaatst en zorgt ervoor dat klein gesneden product niet 
verloren gaat door de perforatie van de mand. 
 

 

Trolley voor centrifugemanden 
Met deze trolley kunnen volle (en zware) centrifugemanden 
eenvoudig door de verwerkingsfaciliteit worden verplaatst. Deze 
trolley is gemaakt van roestvrij staal. 
 

 

Afval opvangbak  
Deze afval opvangbak is perfect geschikt om de aardappelschil op te 
vangen. Deze opvangbak heeft een geperforeerde en uitneembare 
inzetbak waardoor het water makkelijk kan weglopen. De bak is 
tevens voorzien van vier zwenkwieltjes waardoor de bak makkelijk 
onder de schrapmachine vandaan gehaald kon worden en het afval 
gemakkelijk verwijderd kan worden. 
 

 

Grove (K-16) carborundum schrapschijf 
Deze schrapschijf is geschikt voor het eerste gedeelte van het 
schrapproces waarbij de gehele schil nog om de aardappel zit. Met 
deze schijf wordt de gehele schil van de aardappel geschrapt. 

 

Grove (K-16) carborundum wand  
Deze schrapwand dient in combinatie met de grove (K-16) 
carborundum schrapschijf gebruikt te worden. 
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Fijne (K-80) carborundum schrapschijf  
Deze schrapschijf is geschikt voor het tweede gedeelte van het 
schrapproces waar de schil van de aardappel reeds verwijderd is. Deze 
fijne schrapschijf zorgt ervoor dat de aardappelen spiegelglad 
geschrapt worden. 

 

Fijne (K-80) carborundum wand 
Deze schrapwand dient in combinatie met de grove (K-80) 
carborundum schrapschijf gebruikt te worden. 

 

Herbruikbare houten EURO Pallet Transport Box 
Deze nieuwe houten transportkist garandeert dat de machine in 
perfecte staat bij de klant komt te staan. De transportbox is geschikt 
voor weg-, lucht- en zeetransport en kan zeer eenvoudig worden 
uitgepakt. Een ander voordeel is dat de gehele houten transportkist 
hergebruikt kan worden. 
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Technische data 

Elektrische aansluiting 3 Ph / 400 V / 50 Hz / 2.7 A 

N2 205 RPM 

Vermogen 1.1 kW 

Afmetingen 530 x 925 x 1042 mm 

Invoerhoogte 990 mm 

Uitvoerhoogte 500 mm 

Inhoud 15 – 20 kg per cyclus 

Cyclustijd 1 – 5 min 

Gewicht 125 kg 

 

Maattekening 

 

 


