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Sorteren

Sliver remover
De Kiremko sliver remover verwijdert meer
dan 98% van alle snijresten van uw product.
Fritesstaven, blokjes, partjes, schijfjes, elk
aardappelproduct wordt ontdaan van de
dunne stukjes die u niet in uw eindproduct wilt
terugzien. De machine is van roestvast staal
en onderhoudsvrij, dankzij de hermetisch
gesloten motoren en de unieke schaarconstructie van het verstelmechanisme. De
sorteermaat is flexibel instelbaar.

Haal het beste uit uw proces

Meer dan 98% van de snijresten wordt
verwijderd en er gaat geen product verloren.

Efficiënt en effectief
Het doordachte en bewezen dwarsrolprincipe zorgt voor het beste sorteerresultaat. Niet alleen worden de meeste
snijresten verwijderd, u verliest geen product. De roestvaststalen sorteerrollen zijn voorzien van een uniek groevenprofiel. De diameter van de rollen en de snelheid waarmee deze draaien, zorgen voor een optimaal sorteerresultaat. Het aanhangend vocht samen met de lichte sproeinevel zorgen voor een zelfreinigend effect van de
sorteerrollen. Daardoor blijft het waterverbruik extreem laag.

Onderhoudsvrij en eenvoudig
in te stellen en te reinigen.
Duurzaam en onderhoudsvrij
De machine is onderhoudsvrij, omdat de aandrijvingen in
de afgesloten sorteerrollen zijn gemonteerd. Dankzij een uitgekiend gebruik van kunststof lagers en de afwezigheid van
kettingen en kettingwielen is er geen smering benodigd. Het
verstelmechanisme is traploos verstelbaar van 3 tot 16 mm
doorvalruimte. Het reinigen van de machine is, door een geheel
open constructie, zeer eenvoudig.

Betrouwbaar en veelzijdig
De sliver remover is geschikt voor onder andere fritesstaven,
blokjes, krieltjes, schijfjes en partjes. Naast betrouwbaar, is de
machine, dankzij de variabele instelling, veelzijdig in al haar
toepassingen. Het water- en energieverbruik is laag, zodat de
investering in de Kiremko sliver remover ook op de lange termijn
verantwoord is.

U kunt en wilt niet
zonder een sliver remover.

Kiremko B.V.

Kiremko (UK) Limited

n Tasveld 7

n LN8 Armstrong House

Postbus 5

The Finningley Estate

3417 ZG Montfoort

Hayfield Lane

Nederland

Doncaster, DN9 3GA

Tel: +31 (0)348 47 94 00

United Kingdom

Fax: +31 (0)348 47 13 07

Tel: +44 (0)1302 772929

E-mail: kiremko@kiremko.com

Fax: +44 (0)1302 770548

Internet: www.kiremko.com

E-mail: sales.uk@kiremko.com

IDAHOSTEEL
Food Processing Equipment

Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of gepubliceerd, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande
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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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