
ABM
automatische

mandencarrousel

prepareren - snijden - wassen- drogen - transporteren - schillen/schrappen

Algemeen
 
Eillert heeft sinds 1929 de opkomst 
van de groenteverwerkende 
industrie succesvol gefaciliteerd. 
Veel van haar klanten zijn begonnen 
als zelfproducerend detaillist en zijn 
doorontwikkeld tot leidende 
toeleveranciers aan de food retailing, 
fast food, catering en horeca.
 

Kwaliteit
en Service
 
De keuze van hoogwaardige 
componenten van gerenommeerde 
merken met wereldwijde
verkrijgbaarheid garandeert een 
goede beschikbaarheid en verhoogt 
de bedrijfszekerheid. 
Regelmatig onderhoud aan de 
machine minimaliseert het risico op 
een eventuele stilstand. Ook voor 
service op locatie kunt u gebruik 
maken van de ervaren en vakkundige 
servicedienst van Eillert. Immers, voor 
service en onderhoud kunt u altijd 
het beste bij de ervaren fabrikant van 
uw machines terecht.

ABM
 
Voor een continue en gelijkmatige vulling van de centrifugemanden heeft Eillert 
een automatische mandencarrousel ontwikkeld die achter een groentewasser kan 
worden geplaatst. Een gelijkmatige vulling zorgt voor een constante ontwatering en 
dit leidt tot een gelijkmatig droog eindproduct na het centrifugeren. De solide, uit 
RVS bestaande constructie is uitgevoerd met vier mandenhouders en vier blauwe 
centrifugemanden. Een fotocel meet de vullingsgraad van de mand. Zodra de 
ingestelde vulling van de mand is bereikt wordt deze automatisch één positie 
doorgeschoven. De gewenste vullingsgraad van de mand kan worden ingesteld 
door het in hoogte verplaatsen van de fotocel. 
De unit is voorzien van een plaat die ervoor zorgt dat tijdens het verplaatsen van 
de manden, het product wordt opgevangen. Productafschrapers zorgen ervoor dat 
het product in de mand terecht komt zodra de mand een positie doorschuift. Dit 
vermindert de hoeveelheid afval en verbetert de hygiëne in de productieomgeving. 
De machine is aan de onderzijde voorzien van een lekplaat met drie poten en 
instelbare RVS machinevoeten.

Voordelen:
 
• door het gelijke vulgewicht per mand wordt een constante restvochtigheid van 
 het eindproduct verkregen na het centrifugeerproces; 
• het productieproces is volledig reproduceerbaar; 
• er is geen productverlies tijdens het draaien van de carrousel.
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Technische gegevens:
 
• Beschikbare invoerhoogten: 825 mm of 1.035 mm.
• Rotatie links of rechtsom mogelijk (te specificeren bij opdracht)
• Voorzien van een RVS schakelkast
• Schakelkast links of rechts van de vulpositie mogelijk (te specificeren bij opdracht)
• Schakelkast is voorzien van: - hoofdschakelaar aan/uit/noodstop
  - start/stop schakelaar
  - reset schakelaar
  - 16A aansluiting en 5 meter kabel
• Voeding 400V 3 Fase 16A
• Motor aandrijving 0,09 Kw.
• Levering incl. 4 blauwe kunststof manden

Opties:
 
• 3 zwenkwielen met rem in plaats van 3 RVS stelpoten
• Voor fijne, delicate producten wordt een extra nylon inzetmand aanbevolen.

Wijzigingen voorbehouden

Beschikbare modellen 
Invoerhoogte Lengte Breedte Wielen

ABM-825 STV 825 1356 1357 n/a
ABM-825 WL 825 1356 1357 •
ABM-1035 STV 1035 1356 1357 n/a
ABM-1035 WL 1035 1356 1357 •

Andere machines in het leveringsprogramma van Eillert zijn:
Werktafels – ontkerners – groentesnijmachines – groentewassers – centrifuges – weeg- en verpakkingsmachines 
– schrap- en schilmachines.


