INFORMATIE AANVRAAG
Bedrijf :
Straat + nr:
Postcode :
Gemeente:
Aanvrager :
Naam:

Functie:

e-mail:

Telefoon nr:

Stuur mij documentatie over de hieronder aangeduide items aub
Contacteer mij voor een afspraak in verband met...
Machines voor het bewerken van cacaobonen

Machines voor het bewerken van droge vruchten/noten

Reinigen van cacaobonen PFC

Reinigen van noten PFS

Roosteren van cacaobonen TFC

Roosteren van noten TFS

Verwijderen van peulen + calibreren FRC

Verwijderen van schalen DF

Vermalen en raffineren van cacaobonen E10S

Calibreren van noten SC

Kogelraffineren van cacaopasta RAS-MC

Vermalen en raffineren van noten C10S

BEAN to BAR, Multiprocess C

Kogelraffineren van noten RAS-FS

Machines voor het maken van crèmes

Machines voor het maken van chocolade

Horizontale menger/kneder (Batch) MIO-CR
Automatische menger/raffineuse voor crèmes MRC
Kogelraffineren van crèmes

RAS-CR

Meng- en doseerinstallatie voor crèmes MDC-CR
Raffineren van crèmes , continu P10S-CR
Enkele vertikale batchmenger MV-1

Horizontale menger/kneder (batch) MIO-CI
Meng- en doseerinstallatie / continu MDC-CI
Raffineren van chocolade in continu P10S-CI
Snelle concheuse CV
Geïntegreerde productie voor chocolade FAST 3
Doseer- en menginstallatie voor additieven MDC-A

Dubbele vertikale batchmenger MV-2
Doseer- en menginstallatie voor additieven MDC-A

Smelten van blokken vetstof en chocolade
Continu smelter voor vetstof / chocolade FC-G

Stockeren van chocolade en pasta's in vloeibare vorm
Verplaatsbare tank met roerwerk STAR
Verwarmde verplaatsbare tank met roerwerk ST1000
GeÏsoleerde tank met roerwerk SCA
Verwarmde vaste opslagtank met roerwerk SSR
Verwarmde verplaatsbare buffertank met rw SP
Verwarmde filter met ijzerverwijderaar F50/80
Zelfreinigende veiligheidsfilter FA

Smeltmachine voor recyclage van chocolade FC-C
Verplaatsbare continu smelter FCS
Vaste smelter voor vetstof/chocolade / batch FCM

Complementaire machines en installaties
Lijn voor het maken van chocolade druppels LG
Maken en snijden van gelaagde producten LC
Plaatsinstallatie voor hazelnoten DNR
Extrudeuse voor chocoladetruffels E1
Continu extrudeuse voor chocoladetruffels EC
Verplaatsbare transportbanden NSRV

Verstuur per mail

Afdrukken

Multifunctionele Robot ORM

