
MSD-500
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.

MSD-500
 
De serie handmatig bediende groentecentrifuges start met de MSD-500-S. Deze 
centrifuge heeft standaard een vaste snelheid van 800 t.p.m. en een snel instelbare 
centrifugetijd. 
 
De MSD-500-V is een geheel programmeerbare variant. Door de programmering van 
centrifugesnelheid, -tijd, draairichting en soft-start is de machine geschikt voor alle 
soorten en kwaliteit groente. Er kunnen eenvoudig 20 voorkeuzes gemaakt worden, 
die direct oproepbaar zijn via de robuuste RVS drukknoppen en afleesbaar in het 
duidelijk display. De programmainstellingen kunnen geblokkeerd worden voor de 
gebruiker. 
 
De links/rechts draaiende cyclus, gecombineerd met slow-start functie, geeft een 
optimale centrifugering bij hele bladeren, fragiele producten of grove snijmaat. 
 
De centrifuge is ook leverbaar in een versterkte “heavy duty” uitvoering, type 
MSD-500-V-HD. Dit type is uitermate geschikt voor zware producten, zoals gesneden 
uien, rauwkost, wortelen, enz. door o.a. de sterkere motor en lagering.
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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 : 230 Volt, 50 Hz, 1 Fase+PE+PN, 1,5 KW 
Stekker : 16 A CEE, 3 polig 
 
 
Opties : Extra blauwe kunststof mand, 43 ltr 
  Fijnmazige inzetmand

MSD-500

Wijzigingen voorbehouden

• Lage mandeninzet: 564 mm. 

• Vullingsgraad MSD-500-VAR: tot 
 28 liter of 8 kg. product 

• Vullingsgraad MSD-500-VAR HD: tot  
 28 liter of 20 kg. product 

• Slow start/stop voor fragiele 
 slasoorten 

• Super absorberende trildempers 

• Dekselvergrendeling tijdens 
 centrifugeerproces

GROENTECENTRIFUGE

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

Machine type A in mm B in mm C in mm D in mm
MS D-500 940 620 930 575


