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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.
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KWALITEIT

INTEGRATIE

Het ontwerp en de bouw van
onze machines wordt gedaan
door ervaren specialisten.

In samenspraak met u maken
wij een passend aanbod voor
uw behoeften.

De productie van onze roestvrij
stalen machines vereist een
hoge mate van deskundigheid
en gebeurt dan ook in onze
moderne fabriek.

Het gaat van een standaard
machine tot een speciaal voor
u ontworpen machine of een
complete productielijn.

ROLLENSORTEERDER
Deze machine (model 601 B/C) is geschikt voor
precieze diktesortering bij komkommers, spruitjes,
rode biet, gewassen wortelen, olijven, kruisbessen,
pruimen, kersen, bloemkool en soortgelijke producten.

KALIBREERTROMMEL
Deze machines zijn ideaal voor het scheiden, zuiveren van groenten.
Indien nodig, kan de machine met een staaftrommel of een geperforeerde plaat worden uitgerust.
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KUISER
Deze machines screenen kleine onderdelen uit
plantaardige producten en zijn ook uitermate
geschikt als droog-ontgronder.
Indien nodig, kan de machine met een staaftrommel of een geperforeerd vat worden uitgerust.
Door het contactoppervlak met rubber te bekleden kan beschadiging vermeden worden.

ONTKERNER
Deze machine (model 210 H) wordt gebruikt voor
het delen en uitboren van spitspaprika.
Deze machine heeft een capaciteit van 1500 kg/u.
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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.

VIERDELER
Deze machine (model 121) wordt gebruikt om
knollen en soortgelijke producten te verdelen in
vier gelijke stukken.
Er zijn types beschikbaar voor producten met een
afmeting van 200, 250 of 350 mm. De messen
kunnen een diameter hebben van 300,350 of 800
mm.
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SNIJMACHINE
De machines 130 & 130 S zijn ideaal voor het snijden van spinazie, boerenkool, gewassen en voorgesneden prei, tomaten, paprika, bieslook, etc.
Bij het snijden van plakjes van 10 x 10 mm haalt
de machine een capaciteit van 2500 kg of 3500kg

SNIJMACHINE
De machine 122 W is geschikt voor het snijden
van alle wortelgroenten zoals aardappelen, wortelen, rode bieten, selderij, komkommers, appelen,
uien, kool en andere producten in plakjes, reepjes
of blokjes.
De capaciteit bij het snijden van kubussen (10 x
10 x 10 mm) bedraagt per snijstation tot 9000
kg/u en heeft dus een totale output van maximaal
18.000 kg/u.
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MENGERS
Het model 500A zorgt voor een zachte en intensieve menging van diepvriesproducten. Door de
rotatie van de mengtrommel met de schuin gelaste platen, wordt het product optimaal gemengd
zonder afschuifkrachten.

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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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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