
BL-1000A
STRIPPEN/

BLOKKENSNIJMACHINE

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.

BL-1000A
 
De BL-1000A heeft een 3-fasen systeem (schijven, strippen, blokken) waardoor de 
machine uitermate geschikt is voor het verwerken van knolgewassen, maar ook b.v. 
paprika, uien en fruit. De machine is leverbaar met 2 snelheden of optioneel met 
variabel instelbare snelheid. 
 
Door de hygiënische constructie is de machine gemakkelijk toegankelijk, eenvoudig 
te reinigen en kunnen de snijgereedschappen snel gewisseld worden. 
 
Aan- en afvoer van het product met transportbanden is mogelijk waardoor de 
BL-1000A ook in een productielijn geïntegreerd kan worden.

Snijtechniek
 
Snijmachines van Eillert B.V. worden gekenmerkt door een robuuste bouw en de 
kwalitatief hoogstaande componenten, zoals de messen, vervaardigd uit speciaal 
gehard staal. De uitgekiende snijtechniek garandeert een perfecte precieze snit 
met een minimum aan sapverlies, hetgeen de houdbaarheid van uw product 
optimaliseert. Een breed assortiment van gemakkelijk uitwisselbare 
snijgereedschappen biedt vele mogelijkheden om aan nagenoeg alle wensen van 
de veeleisende markt te voldoen.



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:
 
Snijmaten :   2, 3, 5, 10, 15, 20 mm. (overige snijmaten op aanvraag) 
Maximale invoerdiameter :   120 mm. 
 
Aansluitwaarde vaste snelheid :   400 Volt, 50 Hz, 3 Fase+PE+PN, 1,9 kW 
Aansluitwaarde variabele 
Snelheid :   400 Volt, 50 Hz, 3 Fase+PE+PN, 1,5 kW 
Stekker :   16 A CEE, 5 polig 
 
Opties :   Wielen in plaats van stelvoeten 
     Messenrek op wielen 
     Trommel met extra ring ten behoeve van 
     gepositioneerde snit 
     Slijpmachine voor diverse soorten messen

BL-1000A

Overige machines:
in het Eillert programma voor 
groenteverwerking:
 
• worteldelers/toppers
• schrap/schilmachines
• kwaliteitsleestafels
• dompelinstallaties voor 
 conservering
• rollensorteersystemen
• afweeg/verpakkingsmachines

STRIPPEN/
BLOKKENSNIJMACHINE

Wijzigingen voorbehouden

• Producten: aardappelen,   
 (voorgesneden) wortelen, selderij, 
 rode bieten, uien, paprika, koolraap,  
 appels enz. 

• Capaciteit ± 250 – 3.000 kg. per uur  
 afhankelijk van soort, gewenste  
 snijmaat en kwaliteit van het product  
 alsmede ook de aan-/afvoer

• Vaste snelheid: 1420 en 2845 RPM 

• Variabele snelheid: traploos instelbaar  
 van 0 tot 2845 RPM 

• Voorzien van ruime invoertrechter

Machine type A in mm B in mm C in mm D in mm E in mm
BL-1000A 1600 900 1950 1585 525
*  Hoogte  identiek  bij  gebruik  m a chinevoeten of wielen* Hoogte identiek bij gebruik machinevoeten of wielen


