Pools
Mono-czystej wody Potato Kist
W odniesieniu do higieny przemysłowej, wymagania zawodowe, takie jak EurepGap i HACCP oraz
certyfikacji, takie jak ISO i BCR, ważne jest, aby twój
ziemniaków pola (dla każdego napełniania) dokładne oczyszczenie. Często z tej formy
pracy i przedłużającym się intensywnie zdarzenia.
Nowy mono-Czystość ziemniaków klatkę myjni jest przeszłość!
Nowy "kistenwas koncepcji oferuje użytkownikowi pole
możliwości podczas sortowania swój puste pola natychmiast czyste
powrót do układu chłodzenia. Oczywiście można również raz w
dzień, ale zaczerwienienie wszystkie setki ziemniaków pola
w ciągu kilku tygodni nie jest problem!
Operacja z myjni jest oparta na zamkniętym sześcianu, że twój
wewnętrznego pola intensywne czyszczenie m.b.v. obrotowego
Trójwymiarowy reinigerkop. Według nowej koncepcji całości, nie
ingerowanie w dużą ilość wody zawsze dostępne i czyste
pola. Ponadto, korzystanie z 180 ° na swojej stronie przełącznik ciężarówek
niepotrzebne. Mono-Czystość stawia sobie wszystko na głowie, jak twój ton -1300 kg, jeśli wszystkie pola z łatwością w mono-Clean
ziemniaków klatkę myjni.
Mono-Clean jest zawsze gotowy do użycia. Twoja ciężarówka jest
w "przełącznik", że pralka i wyłącznika, nie
więcej Twojego samochodu. Działanie urządzenia jest całkowicie
kontrolowane i monitorowane przez bezpieczeństwa PLC.
Rinse Czas pola, w zależności od poziomu zanieczyszczeń,
to oddzielne. Woda jest dostarczana przez
własny (na gorąco) wysokie.
nowego sposobu oczyszczania pola!
Zalety:
• każde pole jest czyszczone z czystej wody
• Zawsze stand-by
• Brak poważniejszych inwestycji
• niska woda
• zajmuje mało powierzchni zajmowanej
• nie intensywnej pracy
• Zawsze czyste pola dostępne
• nie włączaj stronie potrzebne
Opcje:
• dezynfekcja jednostki
• poza czyszczenia
• wysoka
• drenażu węża
Specyfikacja:
• L x szer. x wys. w trybie gotowości 1,65 x 2,52 x 3,50 m
• Woda: 15 do 25 litrów / minutę
• Zasilanie: 400 V, 50 Hz
• średnia wastijd na polu, około 1,5 do 2 minut
www.veenma.nl
Mono-Clean, nowy sposób oczyszczania pola!

