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21-21-01: Kaasvul- en perslijn 
Merk: Tetra Pak/De Klokslag, Type: Casomatic SC/T-64

Informatie
Kaasvul- en perslijn. Standaard maat, Euroblock 15kg (afmeting: 30x50x10cm). De lijn staat in Nederland
en was tot 1 oktober 2020 in productie. De lijn is nog steeds gemonteerd en op aanvraag te bezichtigen.
Volautomatische kaasvormvuller. Merk: Tetra Pak, type: Casomatic SC. De kaasvormvuller heeft een
verbeterd wei terugspoelsysteem om dichtslaan te voorkomen d.m.v. een extra wei circulatiepomp en
druksensoren. Na het vullen van de wrongel in de vormen, word de deksel automatisch opgelegd en gaan
de vormen in het volautomatisch perssysteem. bestaande uit: 5 kaaspersen met elk 144 vormen. Na het
persen is er een automatische deksel afname - vorm draaien – kaas uitblazen – wegen – uitvoerband naar
de pekel voor de kaas en de vormen gaan verder in de vormwastunnel (met filters, afzuig ventilator, 3
circulatie pompen, doseerpomp en warmtewisselaar voor verwarming, 4 stappen, reinigen, af- en naspoel
en desinfectie), terug draaien vormen na wassen en terug naar de vulmachine. Inclusief
kaasvormopslagsysteem met automatisch ontstapel en stapel systeem. Alle 820 microgeperforeerde Laude-
vormen bevinden zich in de kaasvormenopslag tijdens het reinigen van de pers. De kaaspersruimte heeft
een eigen CIP-unit met 3 tanks van 8.000, 8.000 en 3.000ltr inclusief aanvoer- en afvoerpompen. Een flush
/ spray heetwatertank van 2.000ltr. De units worden aangestuurd door 2 onafhankelijke Siemens S7 PLC’s
met een eigen Scada-systeem en zijn goed gedocumenteerd. Inclusief de cip retour pompen, kleppen,
sensoren, kabels en een deel van het leidingwerk (waar mogelijk te demonteren). PID’s, lay-outs,
elektrische schema's, bedienings- en onderdelenhandleidingen, software zijn allemaal op aanvraag

verkrijgbaar. 

Omschrijving
Offertenummer 21-21-01

Omschrijving machine Kaasvormvuller Kaaspers

Merk Tetra Pak De Klokslag

Type Casomatic SC T-64

Capaciteit tot 5.000 kg per uur. Elke 55sec 6 vormen. 5.000 kg per uur

Product Goudse, Edammer, geitenkaas, magere kaas, maasdam, wrongel of andere halfharde kazen

Bouwjaar 2000 2001

Serienummer 6214 20 D05 2000016

Conditie Uitstekend Uitstekend

Afmetingen (LxBxH) Full lay-out available

Terms of delivery FCA

Locatie Nederland, kan op aanvraag bezichtigd worden. 

https://useddairyequipment.com/nl/aanbod/p/719-Kaasvul_en_perslijn_Tetra_Pak_De_Klokslag_Casomatic
_SC_T_64
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