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De HS-FLEX centrifuge is voorzien van: 

• Touch screen (IP-67 waterdicht) 

• Frequentieregelaar 

• Timer  

• Omkeerfunctie 

• Slow-start / Slow-stop  

• Dekselvergrendeling 

 

Werking 

• Een draairichting (omkeren uit, rood). De machine draait dan gedurende de ingestelde 
tijd in 1 draairichting. Dit is geschikt voor de meeste (gesneden) producten. 

• Twee draairichtingen (omkeren aan, groen). De machine draait dan gedurende de 
ingestelde tijd in 1 draairichting, stopt vervolgens gedurende 1 sec., en draait 
vervolgens dezelfde tijd in tegengestelde draairichting. Deze functie is speciaal voor 
grotere (stukken) bladgroentes. Deze ‘klitten’ door de centrifugaalkracht tegen elkaar. 
Het vocht dat tussen de bladeren zit, laat zich moeilijk verwijderen. Doordat de 
machine 1 sec. stopt, vallen de bladeren terug naar het midden van de mand. Doordat 
de machine daarna in tegengestelde richting draait, keren de bladeren zich ook om. 
Hierdoor kan men 1 tot 2 procent extra waswater verwijderen. Zodoende kan men de 
houdbaarheid met 1 à 2 dagen verlengen. 

• Op het touchscreen kunnen eenvoudig de gewenste centrifugetijd van 0 – 60 sec., en 
gewenst toerental van 350 – 1000 RPM ingesteld worden. 

 

• De mand wordt in de machine gezet en het deksel gesloten. Vervolgens start de 
machine automatisch en wordt het deksel vergrendeld gedurende de cyclus. 

• Het toerental van de machine loopt geleidelijk op (4 sec.) naar het maximum (slow-
start), zodat het product de gelegenheid heeft zich gelijkmatig in de mand te verdelen. 
Na de ingestelde tijd remt de machine gelijkmatig af (slow –stop) tot stilstand, zodat 
het product terugvalt naar het midden. De machine start opnieuw, echter in 
omgekeerde draairichting. Door deze omkeerfunctie wordt vocht dat tussen de 
bladeren zit, ook optimaal verwijderd. 

• De omkeerfunctie kan met één druk op de knop in- of uitgeschakeld worden. 

• Na afloop van de cyclus wordt het deksel automatisch ontgrendeld en kan de mand 
eruit genomen worden. 
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Voordelen 

• Door combinatie van snelheidsregeling, timer en dekselvergrendeling wordt altijd met 
- voor het betreffende product – optimale toerental en gedurende de juiste tijd 
gecentrifugeerd. 

• De cyclus kan niet ingekort worden, ook niet door oneigenlijk gebruik van de noodstop. 

• Zeer degelijke en stabiele machine voor industrieel gebruik. Ook uitstekend geschikt 
voor ‘zware’ producten. 

• Solide RVS mandhouder, die de plastic centrifugemanden geheel omsluit, waardoor 
deze een lange levensduur hebben. 

• Door slow-start wordt het product beter in de mand verdeeld, zodat onbalans en 
trillingen tot een minimum beperkt blijven. 

• Door slow-stop ontstaat geen mechanische slijtage (rem). 

• Zeer veilig door dekselvergrendeling. Voldoet aan de nieuwste CE-machinerichtlijn. 

• Onder de machine zijn vier 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-FLEX in een groenteverwerkingslijn voor het snijden, wassen en drogen van groenten  
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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. 

 

 

Herbruikbare houten EURO Pallet Transport Box 
Deze nieuwe houten transportkist garandeert dat de machine in 
perfecte staat bij de klant komt te staan. De transport box 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 1 Ph / 230 V / 50 Hz / 4.7 A 

RPM motor 2800 

RPM mandhouder 350 – 1000 

Vermogen 1.1 kW 

Afmetingen 580 x 830 x 970 mm 

Inzethoogte 830 mm 

Gewicht 190 kg 

 

Maattekening 

 
 


