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Schillen

Borstelmachine
De Kiremko borstelmachine verwijdert de
schil van de aardappel. Een platform van
vier, zes of acht ronddraaiende borstels
houdt de aardappel onbeschadigd en voert de
schillen effectief af. De borstelmachine sluit
naadloos aan op de Kiremko stoomschiller.
Deze machine draait wereldwijd in diverse
productielijnen.

Haal het beste uit uw proces

Trilvrij en slijtvast dankzij
dynamisch gebalanceerde assen.

Simpel en solide
De Kiremko borstelmachine blinkt uit in eenvoud. Zo lijkt het. Hoewel het proces simpel is, heeft Kiremko hier
op alle vlakken moderne technologie toegepast. Zoals de vocht- en hittebestendige Rilsan® borstels, die voorzien
zijn van groeven in de lengterichting om de aardappel te laten ‘opspringen’. Of de dynamisch gebalanceerde
assen die met tandriemen verbonden zijn aan de motor. De toepassing van nylon Rilsan® borstels garandeert
een trilvrije, slijtvaste en bedrijfszekere werking.

Constant en probleemloos
De borstelmachine is gemaakt van roestvast staal. De tandriemaandrijving zorgt voor een robuuste en bedrijfszekere machine.
De range loopt van 4 tot ruim 25 ton per uur. De peristaltische
pomp voert de nagenoeg droge schillen moeiteloos af.
De afstelling van de doorvoerschroef is variabel, dus u kunt de
verblijftijd aanpassen, zonder het toerental van de borstels te
wijzigen.

Praktisch en kostenbewust
De borstelmachine is simpel te smeren en schoon te maken.
Onderhoud? Deze machine draait jaar na jaar, zonder problemen.
Borstels vervangen is vaak pas nodig na jaren ongestoord
produceren. Ondanks de ‘vuile’ stap in het schilproces, blijft uw
fabriek schoon. Het lage energieverbruik en de solide roestvaststalen behuizing maken de Kiremko borstelmachine tot een
verantwoorde investering.

Doorvoersnelheid en reinigingseffect
zijn op maat in te stellen.
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Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of gepubliceerd, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Kiremko B.V.
De gepubliceerde informatie voldoet aan de meest recente informatie op het tijdstip van publicatie en is onderhevig aan toekomstige aanpassingen. Kiremko behoudt zich het recht
voor om de constructie en uitvoering van haar producten op elk gewenst moment door te voeren zonder verplichting om aanpassingen te doen aan machines die daarvoor geleverd zijn.
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