N
H
TE
UC
VR
SINCE 1919

FOOD

PRODUCTION

MACHINERY

1

OVER ONS
ERVARING
Herbort produceert reeds sinds 1919 machines en productielijnen
voor de voedingsmiddelenindustrie.
Dankzij deze jarenlange ervaring is Herbort uitgegroeid tot een belangrijke gevestigde waarde binnen voedingsmiddelenindustrie.

KWALITEIT
Het ontwerp en de bouw van onze machines wordt gedaan door ervaren specialisten.
De productie van onze roestvrij stalen machines vereist een hoge
mate van deskundigheid en gebeurt dan ook in onze moderne fabriek.

INTEGRATIE
In samenspraak met u maken wij een passend aanbod voor uw behoeften.
Het gaat van een standaard machine tot een speciaal voor u ontworpen machine of een complete productielijn.
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KISTENKANTELAAR
Kistenkantelaars worden gebruikt voor het heffen
en legen van kratten, palletten en containers.

TRANSPORTBAND
Transportbanden en elevatoren zijn in verschillende lengtes en breedtes beschikbaar naargelang de
individuele taak en vereisten.
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VERLEESBAND
Een verleesband is een transportband waar arbeiders minderwaardige producten kunnen onderscheppen en wegwerpen in afvalkanalen. De
banden zijn in verschillende lengtes en breedtes
beschikbaar naargelang de individuele taak en
vereisten.
Ook rollentafels zijn in dit gamma te verkrijgen,
om een beter zicht op de onderkant van het product te hebben.

PENTICUT
Dit ontwerp wordt gekenmerkt door zijn volkomen glad en nauwkeurig snijden, daardoor
kunnen langwerpige product zoals wortelen,
komkommers, prei, selderij, rabarber, rode biet
(langwerpige variëteiten) asperges zonder kop,
enz. gesneden worden.
Bij wortelen van 40mm doorsnede bedraagt
de capaciteit 3000 kg/u en bij aardappelen van
40mm doorsnede bedraagt de capaciteit 6000
kg/u.
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WASSER
Deze machine is ideaal voor het zacht en grondig wassen van delicaat fruit, tomaten, salades of
groene groenten.

BORSTELWASMACHINE
Machine (model 815) voor het wassen en schillen
van fruit en wassen na schillen van groenten zoals
aardappelen, wortelen, rapen, rode biet, selderij.
Binnen de trog is een verstelbare schroef geplaatst
om de capaciteit of doorlooptijd te reguleren.
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TRILLERS
Het model 207 transportsysteem, distribueert,
sorteert, ontwatert, enz. door het gebruik van
trillingen.
De dekken worden vervaardigd in verschillende
lengtes en breedtes volgens de behoefte en prestaties.

VULMACHINE
Deze vulmachine (model 561 B) is geschikt voor
het vullen van losse of langwerpige producten, zoals pruimen, kersen, kruisbessen, bosbessen, halve
perziken, erwten, wortelen, sperziebonen, uien en
soortgelijke producten in blikken of potten.
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KERSENVERWERKINGSLIJN

WASSER 048A
Deze wasser 48A wordt gebruikt voor het wassen van bijna alle groenten en fruit. Vooral voor
producten die zeer voorzichtig moeten gewassen
worden, zoals aardbeien, kersen, druiven, champignons en bladgroenten is dit type uiterst geschikt.
Het intensieve, maar voorzichtige waseffect, wordt
veroorzaakt door het blazen van perslucht in de
wasgoot. Op aanvraag kan deze transportband
verlengd worden om tevens als verleessectie te
functioneren.
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ONTSTELER 28BS/C
Deze machine (model 28BS /C) dient voor de verwijdering van de stengels en het wassen van zoete
en zure kersen, pruimen, olijven, krenten, ook
voor de daaropvolgende reiniging van tuinbonen,
augurken en zilveruitjes.
De capaciteit van bij verse zure kersen met 100%
steelaandeel kan met deze machine tot 1500 kg/u
bedragen.
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ONTPITTER 027
Deze machines (modellen 27 A/F) zijn ideaal voor
het ontpitten van producten zoals zoete en zure
kersen, mirabellen, pruimen, abrikozen, enz.
Voor de verwerking van kleine producten, is de
machine uitgerust met een ontsteentrommel.
De capaciteit voor het type met trommel is 1600
- 2400 kg/u en voor het type met de plaatband
bedraagt deze 1500 - 2200 kg/u.

SORTEERMACHINE 601E
Deze rollensorteermachine is geschikt voor precieze dikte sortering bij komkommers, spruitjes,
rode biet, gewassen wortelen, olijven, kruisbessen,
pruimen, kersen en soortgelijke producten. De
machine is voornamelijk vervaardigd uit roestvrij
staal. Het onderstel is vervaardigd uit roestvrije,
holle profielen.
Door de toenemende helling van de vijzels in de
rollensorteermachine, ontstaan verschillende sorteergleuven waar het gesorteerde product doorheen valt in uitvalgoten of op transportbanden.
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Contacteer ons
Hohlweg 3
39291 Schermen
Duitsland
Tel.: +49(0)3921 729 90 80
Fax: +49(0)3921 729 90 83
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