
B/C 25 RVS
SCHRAP/SCHILMACHINE

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.

B/C 25 RVS
 
De schrapmachine type C25RVS wordt toegepast voor de verwerking van o.a. 
aardappelen, selderijknollen, (voorgesneden) wortelen en andere knolvruchten. 
De machine is uitgevoerd met een schrapset, welke volgens een speciaal procedé 
is voorzien van een zeer slijtvaste carborundum laag. Het carborundum heeft een 
zeer lange levensduur en kan, na verloop van tijd, opnieuw worden aangebracht. 
Door de uitgekiende constructie en strakke vormgeving is de machine gemakkelijk te 
reinigen en te onderhouden. De machine kan worden geleverd voor handbediening 
(C25RVS-H), in automatische uitvoering (C25RVS-A) en voor opstelling in een schillijn. 
Bij de automatische uitvoering wordt de uitlaatklep bediend door een pneumatische 
cilinder. Een compressor is niet in de prijs inbegrepen. Als alternatief kan worden 
gekozen voor een messenschiller. Deze machine kan net zoals de carborundum 
schrapper worden geleverd voor handbediening (B25RVS-H), in automatische 
uitvoering (B25RVS-A) of voor opstelling in een lijn. De uniek geconstrueerde 
schilschijf zorgt voor een supergladde oppervlakte van het verwerkte product. 
Een lijnsopstelling kan bestaan uit:
• aanvoerband.
• schrap- of schilmachine.
• combinatie van schrappen en messenschillen.
Ook is een keuze mogelijk van schrappen of schillen. In dit geval is de schrapper 
uitgevoerd met een dubbele uitlaatklep.
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Technische gegevens:
 
Capaciteit : ± 450 kg per uur input.  Afhankelijk van soort product, gewenste  schrap/schiltijd, 
  de kwaliteit van het product en snelheid van de operator. 
Constructie : RVS 304. 
Vulinhoud : ± 25 kg. 
Maximale productdiameter : 150 mm.
Schakelkast : Geïntegreerd in machine.
Voeding : 400 Volt, 50 Hz, 3 fase + aarde + nul (Europese norm). 24 Volt op bedieningsknoppen.
Aantal motoren : 1.
Totale electriciteitsconsumptie : max. 1,1 kW/uur.
Aansluitwaarde : 3,3 Amp.
Stekker : 16 A CEE, 5 polig.
Waterverbruik : Max. ca. 450 ltr/uur (naar behoefte regelbaar).
Luchtverbruik (alleen bij automaat) : Afhankelijk van schraptijd.
Gewicht : ± 200 kilo, onverpakt.
Keurmerk : CE genormeerd.

De standaard bouwvorm voor een stand-alone machine is invoertrechter boven uitlaatdeur. Bouwvorm kan echter in overleg 
gewijzigd worden. Gelieve bij opdracht de bouwvorm te bevestigen.

Opties:
 
• Afval opvang container met RVS zeef.
• Compressor voor automatische uitvoering.
• Uitgebreide schakelkast voor lijn opstelling.

B/C 25 RVS

Wijzigingen voorbehouden

SCHRAP/SCHILMACHINE


