Schrap- Schilmachine CBS, MBS

Werkingsprincipe

Capaciteit

In de carborundum uitvoering (CBS-60) is de
machine voorzien van een carborundum wand
en een carborundum schrapschijf (standaard
carborundum maat C16). De uitneembare
schrapschijf is voorzien van welvingen die
het product door de machine laten roteren,
zodat het rondom gelijkmatig geschrapt
wordt. Door de zeer kleine ruimte tussen
schijf en wand kunnen ook kleine producten
zoals krielaardappelen zonder verlies worden
geschrapt.

Wanneer van aardappelen in een CBS-60
carborundum schiller ongeveer 40% worden
afgeschild, bij een tijd voor het wisselen
tussen twee vullingen van 15 seconden,
bedraagt de capaciteit ca. 360 kg per uur
netto product. Wordt er 50% afgeschild, dan is
de capaciteit ca. 260 kg per uur netto product
(zie tabel achterzijde).

De Sormac carborundum schrapmachine
en messenschilmachine zijn geschikt voor
het schrappen en schillen van knolachtige
producten als aardappelen, knolselderij en
koolraap.

In de messenschiller uitvoering (MBS-60)
wordt een mooi, glad geschild eindproduct
gecreëerd. Door de exacte mesafstelling en
de hygiënische blauwe rubberwandbekleding
is het schilverlies minimaal en worden
kneuzingen vermeden.
De zeer compacte constructie bevat een
ingebouwde opsteekmotor. De machine
is op poten geplaatst voor eenvoudige
reiniging. Deze demontabele poten kunnen in
afwijkende lengtes geleverd worden.

20 - 25 kg per cyclus. De cyclustijd bedraagt
1 - 5 minuten instelbaar via timer binnen in
de machine. De capaciteit van de schillers is
sterk afhankelijk van het te schillen product en
het gewenste afschilpercentage.

Productspecificatie

Deze machines zijn geschikt voor het schrappen / schillen
van aardappelen, knolselderij, koolraap etc.

Opties

■■ pneumatische deurbediening, indien de machine in
een automatische lijn wordt geplaatst
■■ afwijkende carborundum

Voordelen

■■ uitneembare schilschijf
■■ messenschijf geheel uit RVS met gefreesde
mesbedden
■■ messenschijf voorzien van foodsafe kunststof strips

Technische gegevens
Type:

CBS-60

MBS-60

Aansluitspanning:

230/400 V, 50/60 Hz

230/400 V, 50/60 Hz

Geïnstalleerd vermogen:

1,5 kW

1,5 kW

Afmetingen (LxBxH):

1.140 x 710 x 1.075 mm

1.140 x 710 x 1.075 mm

Invoerhoogte:

980 mm

980 mm

Uitvoerhoogte:

505 mm

505 mm

Uitvoering:

carborundum C16

messen
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