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Snijden

QuadraFlow
De Kiremko QuadraFlow (hydrosnijmachine)
transporteert uw product met water door
het messenblok. Dankzij de ingenieuze
watergeleiding gaat de aardappel met hoge
snelheid door het raster van vlijmscherpe
mesjes. Beschadiging van het product is
minimaal, terwijl vormvastheid en snijkwaliteit
behouden blijven. Gedurende vele jaren heeft
Kiremko deze technologie geoptimaliseerd.
De stabiliteit van uw proces en de kwaliteit
van uw product zijn ons uitgangspunt.

Haal het beste uit uw proces

Er zijn wereldwijd al honderden
QuadraFlow systemen geleverd.

Betrouwbaar en vormvast
De snijkwaliteit van uw product bepaalt het succes van de verdere verwerking. Het product wordt één voor één
bewerkt, op passende snelheid gebracht, om zo de optimale snijkwaliteit en vormvastheid te garanderen. Om
het optimale resultaat te verkrijgen, kunt u kiezen uit een aantal verschillende soorten messenblokken met een
ruime keuze in snijmaten, welke past bij uw specificatie.

Goed snijden heeft een enorme impact
op de kwaliteit van uw product.
Efficiënt en eenvoudig
Via een weldoordacht toevoersysteem komt de aardappel uiteindelijk
in een konische venturibuis terecht. Deze buis is aan de binnenkant
voorzien van ribbels, die de aardappel in de juiste richting “sturen”.
Voor elke productmaat leveren wij een passende venturibuis die direct
en naadloos overgaat in het messenblok, om de lengte van het gesneden
product te maximaliseren. Met een doordachte klemconstructie zijn de
venturibuis en het messenblok in een handomdraai te wisselen,
zonder gereedschap. De basisuitvoering van de machine bestaat
uit één enkele messenhouder. De gebruikte messen zijn met
onze separaat leverbare slijpmachine opnieuw te slijpen. Voor een
ononderbroken productievoortgang is het unieke wisselsysteem
verkrijgbaar, welke in geval van een blokkade of wisseling van

Hygiënisch en onderhoudsarm

snijmaat, automatisch “schakelt”.

Het schoonmaken van de Kiremko QuadraFlow is simpel en
eenvoudig. We hebben het aantal mechanische delen tot een
minimum beperkt en maken gebruik van roestvast stalen
pompen, speciaal voor dit doel ontworpen, waardoor het onderhoud beperkt blijft, als ook het water- en energieverbruik.

Glad snijoppervlak, perfecte
vorm en maximale lengte.
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