
GWT/GWB

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.

GWT / GWB
 
De stabiele industriële groentewasmachines, types GWT en GWB, zijn uitgevoerd met 
een uitgekiend “waterschroef” voortstuwingssysteem (dompelwassen). De goede 
dompeling die door dit systeem ontstaat, geeft een optimaal waseffect en tevens een 
perfecte mengende werking. Daardoor zijn de wasmachines (multifunctioneel) inzet-
baar als menger (slamix, roerbakgroenten, soepgroenten, rauwkost enz.) en kunnen 
ook b.v. hele tomaten probleemloos worden gewassen. 
 
Het productvriendelijke concept is naast zware groentesoorten ook uitermate 
geschikt voor fragiele slasoorten en hele bladeren (Lollo Bionda / Rosso, baby leaf, 
veldsla enz.) en bladkruiden (Rucola enz.)  
 
Door het continu wasproces zijn de wasmachines gemakkelijk te integreren in 
productielijnen. De transportsnelheid van het product  en daarmee de verblijftijd in 
de wasser is regelbaar. 
 
De machines zijn inzetbaar als enkele- of meerfasen wasser en zijn  leverbaar in 
diverse lengtes, breedtes en uitvoeringen (voor verschillende capaciteiten). Zo kan 
er worden gekozen voor een uitvoerband, type GWB, of uitvoertrilzeef, type GWT. 
Bij de uitvoertrilzeef zijn de trilmotoren zijdelings aangebouwd en vallen zodoende 
buiten de productstroom (HACCP). Optioneel zijn geheel RVS  trilmotoren leverbaar. 
 
Door de open hygiënische constructie (b.v. afschroefbare RVS eindkappen van de 
nozzle- leidingen) is de machine gemakkelijk te reinigen. Door toepassing van
 “waterbochten” aan de uitvoerzijde van het wasbassin zijn zeer compacte 
opstellingen mogelijk. 
 
Met de  diverse leverbare opties kunnen de machines klantspecifiek geleverd worden.
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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, vanaf 3,4 kW 
Stekker : 16 A CEE, 5 polig 
 
Opties : Cleaning in Place (C.I.P.)
  RVS sproeipijpen op uitvoersysteem 
  RVS trilmotoren in plaats van gelakte motoren 
  Bezinkzone in het bassin 
  RVS duwrooster voor sneller uitvoeren van product 
  Verlengde uitvoertrilzeef 
  Nylon filter (alleen in combinatie met statisch filter) 
  Insect Separatie Systeem (I.S.S.) 
  Rotatiefilter 
  Water Management Systeem (W.M.S.) 
  Chloordoseringsunit 
  Waterkoelsysteem 
  Banduitvoersysteem met klopper, afzuiger en luchtmes 
  Uitneembare trilzeefplaten 
  Waterbochten voor compacte opstelling

GWT/GWB

Wijzigingen voorbehouden

• Capaciteit tot ca. 1.500 kg. per uur  
 afhankelijk van soort product 

• By-pass systeem met regelbare  
 stuwkracht middels RVS kogelkranen

• Droogloopbeveiliging op de pompen 

• Water retoursysteem van fase 2 naar 1  
 levert veel waterbesparing op

Overige machines
in het Eillert programma voor 
groenteverwerking:
• werktafels
• sla-ontkerners
• snijmachines
• mandencarrousels
• centrifuges
• ontwaterings-/droogbanden
• afweeg/verpakkingsmachines
• schrap/schilmachines

 A in mm B in mm C in mm D in mm E in mm F in mm G in mm J in mm K in mm
GWT-2000/350 3320 1100 1370 820 640 2000 350 1000 400
GWT-3000/350 4320 1100 1370 820 640 3000 350 1000 400
GWT-4000/350 5320 1100 1370 820 640 4000 350 1000 400
GWT-2000/500 3550 1100 2050 1240 1070 2000 500 1000 600
GWT-3000/500 4550 1100 2050 1240 1070 3000 500 1000 600
GWT-4000/500 5500 1100 2050 1240 1070 4000 500 1000 600

! Voor wasmachine, type GWB, zijn maten a t/m G identiek aan GWT
! Voor wasmachine, type GWB, zijn maten J en K klantspecifiek

! For washing machine,  type GWB, measurements A up and till G are identical to the GWT
! For washing machine,  type GWB, measurements J and K are customer specific

! Für Waschmaschine, Typ GWB, Maßen A bis  G sind identisch an der GWT
! Für Waschmaschine, Typ GWB, Maßen J und K sind kundenspezifisch

Machine type

*  Voor wasmachine, type GWB, zijn maten A t/m G identiek aan GWT 
*  Voor wasmachine, type GWB, zijn maten J en K klantspecifiek
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