
SST
SPIRAALROLLEN LEESTAFEL

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.

SST
 
De Eillert spiraalrollen leestafel wordt gebruikt om geschilde/geschrapte ronde of 
ovale producten (b.v. aardappelen, uien) rondom te inspecteren op de kwaliteit en 
deze indien nodig na te bewerken.  
De zeven (spiraal)rollen worden aan de invoerzijde aangedreven door een 
motorreductor. Het product wordt via de spiraalrollen over de inspectietafel 
getransporteerd met een snelheid van ca. 50mm/s.  
Doordat het product roteert tussen de spiraalrollen wordt de inspectie 
vergemakkelijkt, zodat niet ieder product van de tafel hoeft te worden genomen. 
Via glijgoten kan eventueel afval worden verwijderd. Onder de tafel zijn twee 
hoekprofielen gemonteerd, waarin 600x400 kratten kunnen worden geschoven voor 
afvalopvang. Het robuuste RVS frame wordt geleverd met RVS machinevoeten welke 
in hoogte verstelbaar zijn (van 900-1.100 mm). De spiraalrollen zijn gemaakt van een 
zeer slijtvaste en onderhoudsvrije kunststofsoort.

Voordelen:
 
• Kleine delen, losse schillen en stukjes vallen direct door de spiraalrollen in de  
 afvalbakken. 
• Geen retourpad, open hygiënische constructie, eenvoudig te reinigen, 
 desinfecteren en te onderhouden. 
• De spiraal rolt zodanig dat het product aan alle zijden gemakkelijk kan worden  
 geïnspecteerd. 
• Lage constructiehoogte, eenvoudig in te passen in een verwerkingslijn,  
 uitgevoerd met  zijprofielen met afvalgoot. 
• De vrije opening tussen de rollen voor afval is aan te passen tussen 25 en 40mm.



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, 0,37kW 
Stekker : 16 A CEE, 5 polig 
 
Optie : Zakhouder 
  Variabele snelheid

SST
SPIRAALROLLEN LEESTAFEL

Wijzigingen voorbehouden

• Toepassing: ronde knolproducten met  
 minimale diameter van 30 mm.

• Capaciteit tot ca. 1.500 kg/uur bij  
 een vaste snelheid van de 
 spiraalrollen en afhankelijk van het  
 product en de productkwaliteit. 

• Capaciteit tot ca. 3000 kg/uur bij een  
 variabele snelheid (optioneel) van de 
 spiraalrollen en afhankelijk van het  
 product en de productkwaliteit.

 A in mm B in mm C in mm E in mm
S S T 2702 842 909 815
Machine type

Overige machines:
voor aardappel- en knolproducten 
verwerking in het Eillert programma:
• kistenkantelaars
• stenenvangers
• transportbanden
• messenschilmachines
• kwaliteitsleestafels
• snijmachines
• sorteermachines (sliver removers)
• centrifuges
• dompelaars
• ontwateringszeven
• afzakmachines
• vacuumverpakkingsmachines
• zeefbochten / zetmeelafscheiders


