
ASD-800
AUTOMATISCHE

GROENTECENTRIFUGE

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.

ASD-800
 
De ASD-800 is een automatische groentecentrifuge met geïntegreerde in- en 
uitvoerband, die door zijn modulaire bouw in diverse opstelmogelijkheden in een 
produktielijn geplaatst kan worden. Het centrifugeerproces (vullingsgraad, tijd en 
snelheidscurve) is volledig PLC geprogrammeerd. Door de mogelijkheid om per 
product een programma te kiezen is het productieproces gemakkelijk 
reproduceerbaar en te optimaliseren per product. 
Een luchtmes reinigt de trommel na elke batch. De centrifuge is voorzien van een 
zelfreinigingssysteem (C.I.P.) bij productwisseling of aan het eind van de productie. 
 
Door de open hygiënische constructie en goede bereikbaarheid van alle 
componenten is de machine snel te reinigen en te onderhouden.



T:  +31-(0)315 200 050
F:  +31-(0)315 631 540
E:  info@eillert.nl
W:  www.eillert.nl

Machinefabriek Eillert B.V.
De Bolanden 9 - 7071 PW
Postbus 20 - 7070 AA
Ulft - Nederland

p e r f e c t i o n  i n  f o o d  p r o c e s s i n g  m a c h i n e r y

Technische gegevens:
 
Aansluitwaarde : 400 Volt, 50 Hz, 3 Fase+PE+PN, 8,7 kW 
Stekker : 32 A CEE, 5 polig 
 
Opties : Luchtreinigingsfilters 
  Persluchtbuffertank 
  Bufferbunker onder wasseruitvoer voor bufferen  
  tijdens het vullen van de centrifuge

ASD-800

Overige machines
in het Eillert programma voor 
groenteverwerking:
 
• werktafels
• snijmachines
• wasmachines
• mandencarrousels
• manuele centrifuges
• afweeg/verpakkingsmachines
• schrap/schilmachines

AUTOMATISCHE
GROENTECENTRIFUGE

Wijzigingen voorbehouden

• Capaciteit tot ca. 1.600 kg. / uur 
 afhankelijk van product, cyclustijd en  
 gewenste droogtegraad 

• Compacte lage, hygiënische 
 bouwvorm 

• Optimale productbehandeling en 
 waterafvoer door goed gedoseerde,  
 dunne productlaag in de 
 centrifugetrommel 

• Goede scheiding tussen natte en  
 droge sectie

Machine type A in mm B in mm C in mm D in mm E in mm
AS D- 800 ( in lijn) 7515 1752 2648 817 1159
AS D- 800 ( uitvoer 
links) *

6093 4276 2648 817 1159

* Maten identiek bij uitvoer rechterzijde


