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18-45-03: Vormvul sluitmachine met aspetische tan
Merk: Gea Finnah, Type: 2300 036

Informatie
4 banige vorm- vul- en sluitmachine, aseptisch ontwerp, doseerunits en vultunnel stoombaar, met
bodemfolieverwarming in 8 stappen, vormen, doseerder voor fruit- en hoofddoseerder, seal deksel
ontsmetting door peroxide of UV licht, dicht sealen, uitvoer transportband, etikettering (2 zijden totaal
bedekt, merk: Krones, type: Starmatic, koud lijm), transportbanden en automatische dozen opzetmachine
voor open trays (merk Schaffer & Flottmann, type: 374, nr 98008), automatische verpakking en alle
hulpapparatuur zoals steriel luchtbehandelingsstation, 2 blowers, peroxide injectiesysteem en luchtfilters.
Reserve vorm / snij station en sealplaten. Gedeeltelijk servo gestuurd, Intramat (Bosch Rexode). Centraal
smeersysteem. Productmogelijkheden: 150 ml en 200 ml met naturel product - gemengd fruit - fruit op de
bodem - fruit dat in de beker wordt gewerveld door het fruit in de hoofd doseur te injecteren en de
opwaartse beweging van de doseur tijdens het vullen te regelen, waardoor een ronddraaiend beeld
ontstaat van een gemengd kwark/vrucht en belucht product, 125 gram in een beker van 150 ml. Voor
proces productapparatuur is ook inbegrepen. Gethermiseerde quark-yoghurt bufferopslag in 2 aseptische
tanks (merk: Diesel), kleppen en 4 onafhankelijke toevoerpompen naar de vulmachine. Fruitstation met 8
fruitcontainers (aseptische verbinding), pompen en inlijn mixers voor fruit en kwark / yoghurt aan te sluiten.
2 Hoofdbeluchtingsmachines. Deze lijn wordt gebruikt voor zure producten met een levensduur van 50
dagen buiten de koude keten. Alle onderling verbonden leidingen tussen productapparatuur en vulmachine.
Bedieningspanelen met Siemens S5 PLC en Siemens HMI. Reserveonderdelen, flowschema's, elektrische
schema's, PLC-programma allemaal beschikbaar in de Duitse taal.

Omschrijving
Offertenummer

18-45-03

Omschrijving machine

Vormvul sluitmachine met aspetische tanks, fruitmenger, beluchtingsproces, etikettering en verpakker

Merk

Gea Finnah

Type

2300 036

Volume

rectangular / oval shaped cup, 90 x 70 mm

Capaciteit

up to 20.100 cups/h, 8x (4x3) cups per stroke, 28 strokes/min

Afmetingen verpakking

Base: PS, width 300 mm Lid: alu, PS, paper laminate width 295 mm

Bouwjaar

1998

Serienummer

98724901

https://useddairyequipment.com/nl/aanbod/p/413-Vormvul_sluitmachine_met_aspetische_tanks_fruitmenge
Gewicht
+/- 30.000 kg
r_beluchtingsproces_etikettering_en_verpakker_Gea_Finnah_2300_036
Conditie
Goed
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