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Voordelen 

• RVS groentecentrifuge voor het verwijderen van waswater. 

• Zeer degelijke en stabiele machine voor industrieel gebruik. 

• Werkingsprincipe: gewassen (gemarineerde) groente wordt opgevangen in speciale 
kunststof centrifugemanden, welke in de mandhouder (zelfklemmend) in de centrifuge 
geplaatst worden. Na het sluiten van het deksel start de machine automatisch en draait 
met het ideale toerental (700 RPM) zodanig dat nagenoeg alle waswater verwijderd 
wordt, echter de productsappen behouden blijven en het product niet gekwetst wordt. 

• Bij het openen van het deksel stopt de machine direct (remmotor) en kan de mand 
uitgenomen worden. Tegen meerprijs kan een timer gemonteerd worden zodat de 
machine na de ingestelde cyclustijd zelf stopt. 

• Onder de machine zijn 4 zware stelvoeten met trillingsdempers gemonteerd, zodat 
trillingen bij het aanlopen opgevangen worden en de machine stabiel op zijn plaats 
blijft staan. Het is ook niet nodig de machine aan de vloer te verankeren. 

• Deze machine kan perfect geïntegreerd worden in een groenteverwerkingslijn voor het 
snijden, wassen en drogen van groenten. 

 
HS-ES in a vegetable processing line for cutting, washing and drying vegetables 
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Opties 

 

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 (1x1 mm) 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. 
 

 Timer (inclusief montage) 
Met een timer kan de operator een ingestelde tijd programmeren 
waarop de HS-ES-droger moet werken. Na de ingestelde tijd stopt de 
HS-ES gewoon met draaien en kan er een nieuwe mand in de droger. 
De timer is een geweldige toevoeging om consistentie te creëren in 
de werking van het drogen van het product en er zo voor te zorgen 
dat het product voldoende lang is gedroogd. 
 

 

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 / 2.6 A 

RPM motor 2800 

RPM mandhouder 700 

Vermogen 1.1 kW 

Afmetingen 580 x 830 x 970 mm 

Inzethoogte 830 mm 

Gewicht 225 kg 

 

Maattekening 

 
 


