


A Marcelissen több, mint a gépek. Marcelissen a tudás.  

Több mint 60 éves tapasztalattal rendelkezünk a zöldségfeldolgozásban, a saláta feldolgozásban, a 

burgonya feldolgozásban és a sárgarépa feldolgozóiparban, jól ismertek a zöldség- és 

gyümölcsfeldolgozó gépek piacán. 

A burgonya és a sárgarépa után gyorsan kiderült, hogy gépeink néhány módosítással felhasználhatók 

szinte bármilyen gyümölcs és zöldség feldolgozására. A jelenlegi választékunk folyamatos módosítása 

és az új gépek fejlesztése révén képesek vagyunk nagy mennyiségű termék feldolgozására, mint pl. a 

cukkini, uborka, hagyma, zeller, zeller, pisztácia és paradicsom.  

A Marcelissen különbözik versenytársaitól az innovatív gépek nagy megbízhatósággal történő szállítása 

és az általunk ígért és elvárható teljesítmények tekintetében. A gépek eladása, építése és szállítása csak 

termékeink kezdete. A megelégedett ügyfél megtartása még fontosabb.  

Annak ellenére, hogy nagy ismeretekkel rendelkezünk a friss piacról, szívesen hallgatunk Önre és 

megteremtjük a lehető legjobb megoldást. A gép kifejlesztése során a következő célokra 

koncentrálunk: 

 vevői igény

 hatékonyság

 megbízhatóság

 higiénia

 élettartam

Nem számít, hogy nagy, kicsi, kezdő vagy hosszú ideig tartó ügyfél, minden ügyfél egyenlő fontosságú 

számunkra.  



Néhány vezető gépünk adagolás és tisztítás területén 

Konténerfordító: 

KK800 KK2500 

Kapacitás 
max 1400 kg/konténer 

konténer: 1200 X 1000 X 800 
mm 

max 2500 kg/konténer 
konténer: 1600 x 1200 x 1250 

mm 

Termék bevitel konténerenként konténerenként 

Teljes méret 2000 X 1600 X 1600 mm 2400 x 1500 x 2000 Mm 

Teljesítmény 3 kW, 220/400V 50Hz 5,5 kW, 220/400V 50Hz 

Működés 
beépített hidraulikus rendszer 

végzi 
beépített hidraulikus rendszer 

végzi 

Anyag rozsdamentes acél rozsdamentes acél 

Tisztító szalag: 

 homok és talaj kizárása a szalag segítségével

 nagyon tartós és kiváló tapadás a terméken

 lánckerék, könnyen tisztítható



Kőeltávolító: 

Olyan termékek mosására, mint: 

 Krumpli

 Cékla

 Zeller

 Sárgarépa

VOW 1000-2000 VOW 1250-3000 

Kapacitás max 5000 kg/óra max 12000 kb/óra 

Termék bevitel folyamatos folyamatos 

Teljes méret 3300 x 1500 x 2700 mm 4200 x 1500 x 2700 mm 

Dob átmérő 1000 mm 1250 mm 

Dob hosszúság 2000 mm 3000 mm 

Teljesítmény 3,3 kW, 220/400V 50Hz 3,3 kW, 220/400V 50Hz 

Vízfogyasztás … m3/nap … m3/nap

Anyag rozsdamentes acél rozsdamentes acél 

Tároló: 

Leírás:

Ez a bunker nem kezelt termék tárolására szolgál. Ez a bunker egy 

dobozos billenőkocsival kombinálható. Különböző méretűek és 

formájúak lehetnek az Ön kívánságai szerint. Tárolási lehetőségek 

500 és 10 000 kg között. A kimeneti öv csatlakoztatható a géphez a 

gyártósorba történő szállításhoz. 



Mosódob hosszúkás terményekhez: 

 Sárgarépa

 Paszternák

 Retek

 Édességek

VW 800-1250 VW 800-2500 VW 1250-3000 VW 1250-5600 

Kapacitás max 3000 kg/óra max 6000 kg/óra max 12000 
kg/óra 

max 20000 
kg/óra 

Termék bevitel folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos 

Teljes méret 1500 x 1200 x 
2500mm 

2500 x 1200 x 
2700mm 

4200 x 1500 x 
3200mm 

7000 x 1800 x 
3500mm 

Dob átmérő 800 mm 800 mm 1250 mm 1500 mm 

Dob hosszúság 1250 mm 2500 mm 3000 mm 5600 mm 

Teljesítmény 1,5 kW 220/400 
V 50Hz 

2,5 kW 220/400 
V 50Hz 

3,3 kW 220/400 V 
50Hz 

6 kW 220/400 V 
50Hz 

Vízfogyasztás … ltr / óra,
újrahasznosított 
víz használható 

… ltr / óra,
újrahasznosított 
víz használható 

… ltr / óra,
újrahasznosított 
víz használható 

… ltr / óra,
újrahasznosított 
víz használható 

Anyag Keret és a dob 
rozsdamentes 
acél. Csapágyak, 
motor és más 
meghajtó 
alkatrészek a 
normál értéken 
kívül. Üvegszórt. 

Keret és a dob 
rozsdamentes 
acél. Csapágyak, 
motor és más 
meghajtó 
alkatrészek a 
normál értéken 
kívül. Üvegszórt. 

Keret és a dob 
rozsdamentes 
acél. Csapágyak, 
motor és más 
meghajtó 
alkatrészek a 
normál értéken 
kívül. Üvegszórt. 

Keret és a dob 
rozsdamentes 
acél. Csapágyak, 
motor és más 
meghajtó 
alkatrészek a 
normál értéken 
kívül. Üvegszórt. 



Földeltávolító: 

A gép 7 rozsdamentes acél sima hengerrel van 

ellátva. Ezek a görgők lépésről lépésre 

beállíthatók a termék optimális válogatásához 

és kivonásához. Ez lehetővé teszi, hogy 

mindkettőt kombinálják a túl kicsi termék 

eltávolításával a talajjal, a növényi 

maradványokkal és más szeméttel. Ezzel a 

készülékkel a termék méretét is sorba 

rendezheti. A túl kicsi termék áthalad és 

eltávolítható. 

ROS 1900 ROS 3800 

Kapacitás max 7000 kg/óra max 14000 kg/óra 

Termék bevitel folyamatos folyamatos 

Teljes méret 1112 x 2422 x 608 mm 1112 x 4320 x 608 mm 

Burgonya mérete 8-90 mm 8-90 mm 

Teljesítmény 1,5 kW, 220/400V 50Hz 1,5 kW, 220/400V 50Hz 

Anyag rozsdamentes acél rozsdamentes acél 

Tartály kivezető szalaggal: 

Leírás: 

Nagy összecsukható tartály szállítószalaggal . Ezt a gépet 

használják a termék elfogadásához a feldolgozási sor 

elején. A szalag kicsi vagy nagy járatokkal rendelkezik.  

A sáv sebessége fix, de frekvencia-vezérlés segítségével 

állítható be. A gumiabroncs természetesen különböző 

szélességű. 



Görgős tisztító: 

Gyökértermékek és kerek gyümölcsök, például: 

 Krumpli

 Zeller

 Piros cékla

 Sárgarépa

 Édességek

 Bogyók

A görgős tisztító gép kefével ellátott görgőkkel van 

ellátva, amelyek együtt alkotják a dobot. A gép úgy 

van kialakítva, hogy mind a dob, mind a görgők 

egymástól függetlenül forognak. Mindkét alkatrész sebessége szükség szerint telepíthető.  

A termékellátással, valamint a dobszerkezet szögével a terméket lassan szállítják a kimenetre.  

Ez azt jelenti, hogy a terméket egyenletesen fogják tisztítani a teljes felületen. A végtermék minősége 

szempontjából fontos a rendszeres termékellátás. 

A hulladékot a gép alá szállítják a mellékelt vízzel együtt. A kefe kevés vízzel vagy víz nélkül is 

működik. 

SBR 16-3000 SBR 20-1500 

Kapacitás max 15000 kg/óra max 10000 kg/óra 

Termék bevitel folyamatos folyamatos 

Teljes méret 4500 x 1450 x 1900 mm 2500 x 1200 x 2100 mm 

Dob átmérő 800 mm 800 mm 

Kefék hossza 3000 mm, tekercs átm. 189 mm 1500 mm, tekercs átm. 106 mm 

Teljesítmény 7,73 kW, 220/400V 50Hz 5,15 kW, 220/400V 50Hz 

Vízfogyasztás 1 – 3 m³/óra 1 – 3 m³/óra 

Anyag rozsdamentes acél rozsdamentes acél 



Csigás rögkiválasztó: 

A gyökérnövények, például: 

 Krumpli

 Zeller

 Piros cékla

 Sárgarépa

 Édességek

A csavarelosztó víztartályból és függőleges kimeneti csavarból áll. 

A vízgyűjtőnek kettős alja van perforált lemezzel. A felszabadult homok 

eltűnik a perforált lemezen, és így elkülönül a terméktől és a kövektől. A 

terméket ezután elválasztjuk a kövektől a kimeneti csavarban.  

Az elpusztítónak két tisztító nyílása is van, így a homok és a kövek 

könnyen eltávolíthatók. 

VOS 400 VOS 500 VOS 600 

Kapacitás max 4000 kg/óra max 6000 kg/óra max 8000 kg/óra 

Termék bevitel folyamatos folyamatos folyamatos 

Teljes méret 1250 x 1100 x 2900 
mm 

1350 x 1100 x 2900 
mm 

1450 x 1100 x 2900 
mm 

Fúró átmérő 400 mm 500 mm 600 mm 

Teljesítmény 1,5 kW, 220/400V 
50Hz 

1,5 kW, 220/400V 
50Hz 

1,5 kW, 220/400V 
50Hz 

Vízfogyasztás 0,5 m³/nap 0,5 m³/nap 0,5 m³/nap 

Anyag rozsdamentes acél rozsdamentes acél rozsdamentes acél 



Dobmosó: 

A gumók mosására többek között: 

ipari mosógép, amely kevés karbantartást igényel. A 

kimenet növelésével vagy csökkentésével a 

termékréteg állítható, és lehetőség van nagy 

mennyiségű termék bevitelére a dobban. Ez biztosítja, 

hogy a termékek egymást dörzsöljék és magukat 

tisztítják.  

A dob a teljes hosszon belül egy permetezőcsővel van 

ellátva, a víz, amellyel a hulladékot a gép alá engedi.  

Az ékszíjak hajtják a dobot.

VW 800-1250 VW 800-2500 VW 1250-3000 VW 1500-5600 

Kapacitás max 3000 kg/óra max 6000 kg/óra max 12000 kg/óra max 20000 kg/óra 

Termék bevitel folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos 

Teljes méret 1500 x 1200 x 
2500mm 

2500 x 1200 x 
2700mm 

4200 x 1500 x 
3200mm 

7000 x 1800 x 
3500mm 

Dob átmérő 800 mm 800 mm 1250 mm 1500 mm 

Dob hosszúság 1250 mm 2500 mm 3000 mm 5600 mm 

Teljesítmény 1,5 kW 220/400 V 
50Hz 

2,5 kW 220/400 V 
50Hz 

3,3 kW 220/400 V 
50Hz 

6 kW 220/400 V 
50Hz 

Vízfogyasztás … ltr/óra,
újrahasznosított 
víz használható 

… ltr/óra,
újrahasznosított 
víz használható 

… ltr/óra,
újrahasznosított 
víz használható 

… ltr/óra,
újrahasznosított 
víz használható 

Anyag rozsdamentes 
acél 

rozsdamentes 
acél 

rozsdamentes 
acél 

rozsdamentes 
acél 



Hámozás és ellenőrzés 

Mérőtartály: 

Ezt a gépet olyan termék adagolására fejlesztették ki, mint 

például egy vagy két kaparó.  

Olyan rendszer, amely a talajkaparókra vonatkozó 

termékellátást szabályozza.  

A PLC szabályozott, a mérendő kilók számát előre 

meghatározzák. A szenzor ezután regisztrálja a termék 

mennyiségét a garatban, majd egy elektropneumatikusan 

működtetett szelep nyit a kívánt mennyiségre, majd a terméket 

a megfelelő kaparóban oldja fel. 

Ellenőrző szalag: 

Ez az ellenőrző szalag rendkívül alkalmas a vágott végtermék 
ellenőrzésére vagy kiválogatására.  
Ez egy egyszerű gumiszalag.  
Egy könnyen tisztítható és könnyen karbantartható gép.  



Halompucoló: 

A gyökértermékek hámozásához: 

 Krumpli

 Zeller

 Piros cékla

 Sárgarépa

Az SKB alsó kaparó egy kötegelt 
gép, amelynek átmérője 
változó. Az optimális hámlási 
eredmény érdekében a jól 
adagolt töltés nagyon fontos.  
A folyamat PLC-vezérelt szekrényen keresztül elektro-pneumatikus, így a töltés, a pucolás és a 
kirakodás ideje egy óra segítségével állítható be. A termék tangenciálisan jelenik meg. A maradékokat 
és a hozzáadott vizet a gép alján ürítik ki. A kaparótárcsa és a kaparó kabát könnyen és gyorsan 
cserélhető.  

SKB 500 SKB 600 SKB 800 SKB 900 

Kapacitás max 500 kg/óra max 750 kg/óra max 1000 kg/óra max 2000 kg/óra 

Termék bevitel 15 kg/adag 25 kg/adag 40 kg/adag 50 kg/adag 

Teljes méret 800 x 600 x 1150 
mm 

1200 x 750 x 
1150 mm 

1400 x 950 x 
1250 mm 

1500 x 1050 x 
1250 mm 

Dob átmérő 500 mm 600 mm 800 mm 850 mm 

Lemez átmérő 500 mm 590 mm 785 mm 835 mm 

Teljesítmény 1,5 kW, 220/400V 
50Hz 

2,2 kW, 220/400V 
50Hz 

3 kW, 220/400V 
50Hz 

4 kW, 220/400V 
50Hz 

Vízfogyasztás 0 – 1 m³/óra 0 – 1 m³/óra 0 – 1 m³/óra 0 – 1 m³/óra 

Anyag rozsdamentes 
acél 

rozsdamentes 
acél 

rozsdamentes 
acél 

rozsdamentes 
acél 



Görgős hámozódob: 

A gyökértermékek hámozásához: 

 Krumpli

 Zeller

 Cékla

 Sárgarépa

 Édességek

Leírás: Az SKRL egy görgős húzó, csiszolóhengerrel, egy dobban van kialakítva, amely mechanikusan 

távolítja el a termék bőrét. A gép előnye, hogy egyedi kialakítású és alacsony sebességgel fut. Ez 

olyan folyamatot eredményez, amely a bőrt folyamatosan eltávolítja. A termék minőségének 

garantálása érdekében állandó termékellátás szükséges.  

 műszaki karbantartás minimális

 görgők cseréje kevés időt vesz igénybe

 nagy kapacitású

SKR 16-3000 SKR 20-3000 SKR 24-2000 SKR 24-3000 SKR 28-3000 

Kapacitás max 4000 
kg/óra 

max 5000 
kg/óra 

max 4000 
kg/óra 

max 6000 
kg/óra 

max 7000 
kg/óra 

Termék bevitel folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos 

Teljes méret 4800 x 1200 x 
2100 mm 

4800 x 1200 x 
2100 mm 

4500 x 1200 x 
2100 mm 

4800 x 1200 x 
2100 mm 

4800 x 1400 x 
2100 mm 

Dob hossza 3000 mm 3000 mm 2000 mm 3000 mm 3000 mm 

Tekercs átmérő 106 mm 106 mm 106 mm 106 mm 106 mm 

Tekercs 
mennyiség 

16 db 20 db 24 db 24 db 28 db 

Teljesítmény 5,15 kW, 
220/400V 50 

hz 

5,15 kW, 
220/400V 50 

hz 

7,15 kW, 
220/400V 50 

hz 

7,15 kW, 
220/400V 50 

hz 

7,15 kW, 
220/400V 50 

hz 

Vízfogyasztás 0 – 2,5 m³/óra 0 – 2,5 m³/óra 0 – 2,5 m³/óra 0 – 2,5 m³/óra 0 – 2,5 m³/óra 

Anyag rozsdamentes 
acél 

rozsdamentes 
acél 

rozsdamentes 
acél 

rozsdamentes 
acél 

rozsdamentes 
acél 



Görgős válogató szalag: 

Termékek tisztításához vagy kiválasztásához, mint 

például: 

 Burgonya 

 Sárgarépa 

 Zeller 
 Cékla 

IR 600-2500 IR 800-3000 

Kapacitás max 4000 kg/óra max 6000 kg/óra 

Termék bevitel folyamatos folyamatos 

Teljes méret 2800 x 900 x 1150 mm 3300 x 1100 x 1150 mm 

Teljesítmény 0,75 kW, 220/400V 50Hz 0,75 kW, 220/400V 50Hz 

Vízfogyasztás 0 – 1 m³/óra 1 m³/óra 

Anyag rozsdamentes acél, a hengerek 
PVC-ből 

rozsdamentes acél, a hengerek 
PVC-ből 



U-alakú görgős hámozó: 

A gumótermékek hámozásához A SKRT görgős kaparó görgőkkel van ellátva, amelyek vályút 

képeznek. A görgők középen vannak és a félig jobbra fordulnak. A vályúba egy szállítócsavar van 

rögzítve, amellyel meghatározható a tartózkodási idő. A rendszeres termékellátás rendkívül fontos a 

hulladék minősége szempontjából. Ennek a konstrukciónak az az előnye, hogy a hátrafelé 

visszahúzható terméket bármelyik kívánt helyen felülről lehet szállítani.  

A görgők és a csavarok sebességét frekvenciaváltóval lehet beállítani. A hulladékot a gép alatt a vízzel 

együtt szállítják, kis mennyiségű vagy vízmentes hulladékbontás lehetséges.  

SKR 6-2000 SKR 8-3000 SKR 10-3000 SKR 12-3000 

Kapacitás max 2000 kg/óra max 3000 kg/óra max 5000 kg/óra max 7000 kg/óra 

Termék bevitel folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos 

Teljes méret 3900 x 1000 x 
2100 mm 

4400 x 1200 x 
2100 mm 

4400 x 1200 x 
2100 mm 

4400 x 1200 x 
2100 mm 

Dob hossza 2000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 

Görgő átmérő 156 mm 156 mm 156 mm 156 mm 

Görgő szám 6 db 8 db 10 db 12 db 

Teljesítmény 7,15 kW, 
220/400V 50Hz 

9,35 kW, 
220/400V 50Hz 

11,55 kW, 
220/400V 50Hz 

14 kW, 220/400V 
50Hz 

Vízfogyasztás 0 – 2,5 m³/óra 0 – 2,5 m³/óra 0 – 2,5 m³/óra 0 – 2,5 m³/óra 

Anyag rozsdamentes 
acél 

rozsdamentes 
acél 

rozsdamentes 
acél 

rozsdamentes 
acél 



Késes hámozógép: 

A gumótermékek hámozásához. A kés hámozója 

egy olyan gép, amely egy forgó, stabil késsel ellátott 

keretből áll. A terméket egy csavar segítségével 

szállítják a forgó dobon keresztül a kimenethez, és a 

kések feldolgozzák. A teljes hámlási folyamat vízzel 

és víz nélkül is elvégezhető.  

SMT 24-2000 SMT 24-3000 

Kapacitás 500-1500 kg/óra 1000-2500 kg/óra 

Termék bevitel folyamatos folyamatos 

Teljes méret 3100 X 1200 X 2100mm 4100 X 1200 X 2100mm 

Dob hossza 2000 mm 3000 mm 

Bárok száma 24 db, 16 késsel 24 db, 24 késsel 

Teljesítmény 4,75 kW, 220/400V 50Hz 4,75 kW, 220/400V 50Hz 

Vízfogyasztás 0 – 2,5 m³/óra 0 – 2,5 m³/óra 

Anyag rozsdamentes acél rozsdamentes acél 



Szeletelés és szortírozás 

Kompakt vágó és szeletelő: 

 a széles termékválasztékkal hasábok és szeletek vágásához

 nagy kapacitás, magas hozam, optimális hosszvágás, négyzetes vágás, kompakt gép

 könnyen tisztítható, könnyen cserélhető kés, könnyen karbantartható

SL902 SL602 KF85 KF105 

Kapacitás max 2000 kg/óra max 3500 kg/óra max 6000 kg/óra max 8500 kg/óra 

Termék 
bevitel 

folyamatos/egyes
ével 

folyamatos/egyes
ével 

folyamatos/egyes
ével 

folyamatos/egyes
ével 

Teljes méret 900 x 350 x 700 
mm 

900 x 350 x 700 
mm 

1000 x 600 x 800 
mm 

1100 x 600 x 800 
mm 

Burgonya 
mérete 

max 85 mm max 85 mm max 85 mm max 105 mm 

Bot méretek 
Lemez 

méretek 

4 – 16 mm 

3 – 16 mm 

4 – 16 mm 

3 – 16 mm 

4 – 16 mm 

3 – 16 mm 

4 – 16 mm 

3 – 16 mm 

Teljesítmény 0,74 kW, 
220/400V 50Hz 

0,74 kW, 
220/400V 50Hz 

1,75 kW, 
220/400V 50Hz 

1,75 kW, 
220/400V 50Hz 

Vízfogyasztás 0 – 0,5 m³/óra 0 – 0,5 m³/óra 0 – 0,5 m³/óra 0 – 0,5 m³/óra 

Anyag rozsdamentes 
acél 

rozsdamentes 
acél 

rozsdamentes 
acél 

rozsdamentes 
acél 



Spirál válogatógép: 

Válogatógép a hámozott burgonyához. 
Rendezési méret, válogatónyílások, adagolás és a 
burgonya mennyisége, mérete korlátlan. 

SRL3 SRL4 SRL6 SRL10 

Kapacitás max 6000 kg/óra max 8000 kg/óra max 12000 
kg/óra 

max 20000 
kg/óra 

Termék bevitel folyamatos, a gép 
úgy lett 

megtervezve, 
hogy 1 termék 

réteget helyezzen 
el 

folyamatos, a gép 
úgy lett 

megtervezve, 
hogy 1 termék 

réteget helyezzen 
el 

folyamatos, a gép 
úgy lett 

megtervezve, 
hogy 1 termék 

réteget helyezzen 
el 

folyamatos, a gép 
úgy lett 

megtervezve, 
hogy 1 termék 

réteget helyezzen 
el 

Teljes méret 2200 x 1200 x 
420 mm 

2200 x 1200 x 
560 mm 

2200 x 1200 x 
840 mm 

2200 x 1200 x 
1400 mm 

Burgonya mérete 
korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan 

Teljesítmény 2,2kW, 220/400V 
50Hz 

2,2 kW,220/400V 
50Hz 

2,2 kW,220/400V 
50Hz 

2,2 kW,220/400V 
50Hz 

Anyag Rozsdamentes 
acél, 

üveggyöngyös, 
Meghajtó 

alkatrészek, 
csapágyak és más 

részek normál 
anyagból. 

Rozsdamentes 
acél, 

üveggyöngyös, 
Meghajtó 

alkatrészek, 
csapágyak és más 

részek normál 
anyagból. 

Rozsdamentes 
acél, 

üveggyöngyös, 
Meghajtó 

alkatrészek, 
csapágyak és más 

részek normál 
anyagból. 

Rozsdamentes 
acél, 

üveggyöngyös, 
Meghajtó 

alkatrészek, 
csapágyak és más 

részek normál 
anyagból. 



Válogatódob: 

A készülék alkalmas az összes testreszabott 

termék rendezésére. Ez a gép forgódobot használ, 

amelyben dróthálós nyílások vannak, úgyhogy a 

termék szállítása során a bemenetről a kimenetre 

tökéletesen válogat a dobban lévő nyílásokon 

keresztül.  

Ez a gép legalább 3 fokozatban kapható.  

Ez a gép természetesen szállítószalagokkal is 

felszerelhető az osztályok kibocsátásakor.  



Répa szeletelő: 

T1 TT1 TT2 TTP1 

Kapacitás max 5000 kg/óra max 5000 kg/óra max 10000 
kg/óra 

max 5000 kg/óra 

Termék bevitel folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos 

Teljes méret 4000 x 1100 x 
2000 mm 

5000 x 1100 x 
2000 mm 

5000 x 1500 x 
2000 mm 

5000 x 1500 x 
2000 mm 

Ellenőrző szalag 
hosszúság 

3000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm 

Vágó szalag 
hosszúság 

3000 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm 

Termelési 
folyamat 

fejezés 1 sávon fejezés- hámozás 
1 sávon 

fejezés- hámozás 
2 sávon 

fejezés-hámozás- 
szeletelés 1 
sávon 

Teljesítmény 2,25 kW, 
220/400V 50Hz 

3 kW, 220/400V 
50Hz 

4,5 kW, 
220/400V 50Hz 

5,25 kW, 
220/400V 50Hz 

Anyag Rozsdamentes 
acél, üveg szórt. 
Kefék, meghajtó 
komponensek és 
egyéb elemek 
alkatrészei 
normál 
anyagból. 

Rozsdamentes 
acél, üveg szórt. 
Kefék, meghajtó 
komponensek és 
egyéb elemek 
alkatrészei 
normál 
anyagból. 

Rozsdamentes 
acél, üveg szórt. 
Kefék, meghajtó 
komponensek és 
egyéb elemek 
alkatrészei 
normál 
anyagból. 

Rozsdamentes 
acél, üveg szórt. 
Kefék, meghajtó 
komponensek és 
egyéb elemek 
alkatrészei 
normál 
anyagból. 



Folyamatos működésű felező- és negyedelőgép: 

Gép a burgonya két és / vagy negyedrészre osztására alkalmas. Ezzel a géppel két vagy több sáv két 

részre oszlik, és kettő vagy több sáv van osztva negyedre, amely egy adagolószalagból, egy görgős- és 

egy vágási részből áll. A bemeneti öv biztosítja, hogy a termék csak a görgős szállítószalag soraiban 

legyen. Ez a görgős szállítószalag diabolo hengerekből áll, így a burgonya központi pozíciója 

biztosítható, mielőtt a burgonya belép a vágási szakaszba. A vágószerkezet mechanikus és alkalmas 

arra, hogy a gépen folyamatos vágási rendszert hajtson végre. Ennek az egyedülálló konstrukciónak 

köszönhetően nagy kapacitás és hatékonyság érhető el. 

A vágószakasz a hengerágy végén található. Itt a szerelt pengéktől függően a termék felére vagy 

negyedére vágódik.  

Végül a gép alatt van még egy gumiszalag, amelyen a terméket összegyűjti és esetleg másodszor is 

megvizsgálja. 



ASM 2-2 
felező 

ASM 2-4 
felező 

ASM 4-2 
felező és 

negyedelő 

ASM 4-4 
felező és 

negyedelő 

ASM 4-6 
felező és 

negyedelő 

Kapacitás max 14.400 
burgonya/óra 

max 28.800 
burgonya/óra 

max 19.200 
burgonya/óra 

max 38.400 
burgonya/óra 

max 57.600 
burgonya/óra 

Termék 
bevitel 

folyamatosan/ 
egyesével 

folyamatosan/ 
egyesével 

folyamatosan/ 
egyesével 

folyamatosan/ 
egyesével 

folyamatosan/ 
egyesével 

Teljes méret 4000 x 1200 x 
3000 mm 

4000 x 1600 x 
3000 mm 

4000 x 1200 x 
3000 mm 

4000 x 1800 x 
3000 mm 

4000 x 2400 x 
3000 mm 

Sávok száma 2 4 2 4 6 

Kések száma 2 4 2/4 4/8 6/12 

Burgonya 
méret 

Max 100mm Max 100mm Max 100mm Max 100mm Max 100mm 

Teljesítmény 2,25 kW, 
220/400V 

50Hz 

2,25 kW, 
220/400V 

50Hz 

4,00 kW, 
220/400V 

50Hz 

4,00 kW, 
220/400V 

50Hz 

4,00 kW, 
220/400V 

50Hz 

Vízfogyasztás 0 m³/óra 0 m³/óra 0 m³/óra 0 m³/óra 0 m³/óra 

Anyag Rozsdamentes 
acél, 
üvegszórt. 
Alkatrészek és 
összetevők 
nem 
normál 
anyagból. 

Rozsdamentes 
acél, 
üvegszórt. 
Alkatrészek és 
összetevők 
nem 
normál 
anyagból. 

Rozsdamentes 
acél, 
üvegszórt. 
Alkatrészek és 
összetevők 
nem 
normál 
anyagból. 

Rozsdamentes 
acél, 
üvegszórt. 
Alkatrészek és 
összetevők 
nem 
normál 
anyagból. 

Rozsdamentes 
acél, 
üvegszórt. 
Alkatrészek és 
összetevők 
nem 
normál 
anyagból. 



Folyamatos működésű felezőgép: 

Leírás: 
 folyamatos adagolás útján felezi a terményt

 egyedi befogás lehetséges, tökéletesen középre történő elhelyezés az orsóhengernek

köszönhetően

 alkalmas kis és extrém nagy burgonyához is, megbízható gép

ASM 2-2 ASM2-4 ASM 2-6 ASM 2-8 

Kapacitás max 7.200 
burgonya/óra 

max 14.400 
burgonya/óra 

max 21.600 
burgonya/óra 

max 28.800 
burgonya/óra 

Termék bevitel folyamatos/ 
egyesével 

folyamatos/ 
egyesével 

folyamatos/ 
egyesével 

folyamatos/ 
egyesével 

Teljes méret 4000 x 1200 x 
3000mm 

4000 x 1600 x 
3000mm 

4000 x 2000 x 
3000mm 

4000 x 2400 x 
3000mm 

Műveletek 
száma 

2 4 6 8 

Kések száma 2 4 6 8 

Burgonya méret max 100mm max 100mm max 100mm max 100mm 

Teljesítmény 2,25 kW, 
220/400V 50Hz 

2,25 kW, 
220/400V 50Hz 

4,00 kW, 
220/400V 50Hz 

4,00 kW, 
220/400V 50Hz 

Vízfogyasztás 0 m³/óra 0 m³/óra 0 m³/óra 0 m³/óra 

Anyag Rozsdamentes 
acél, 

üveggyöngyös. 
Alkatrészek és 

meghajtó 
alkatrészek 

normál anyagból. 

Rozsdamentes 
acél, 

üveggyöngyös. 
Alkatrészek és 

meghajtó 
alkatrészek 

normál anyagból. 

Rozsdamentes 
acél, 

üveggyöngyös. 
Alkatrészek és 

meghajtó 
alkatrészek 

normál anyagból. 

Rozsdamentes 
acél, 

üveggyöngyös. 
Alkatrészek és 

meghajtó 
alkatrészek 

normál anyagból. 



Görgős osztályozó: 

- sárgarépa 

- uborka  

- édes burgonya 

Leírás: 
A görgős osztályozó egy újonnan kifejlesztett gép két szállítószalaggal és három késsel. 
Egyedülálló rendszer biztosítja, hogy a termékek egyesével vannak adagolva a szállítószalagra. Az első 
kés lefejezi a terméket. Ezután a termék áthalad egy szállítószalagon a farok késig. A harmadik kés 
vágja a termék egészét. A hulladék a gép mindkét oldalán található. 

A termék átmérője 20 - 60 mm.  

A termék maximális hossza 350 mm 

Kapacitás: Max. 900 kg / óra.  Max. 60 ütés / perc. 
A hulladékvégek levágása a hosszúkás termékeket dugó formára vágja. 
Véletlenszerű betöltés, automatikus szingulálás, több sáv is lehetséges. 

Műszaki adatok: 
 Teljes méret: 1000 X 670 X 1350 mm

 Teljesítmény: 2.2 kW 220/400 V 50 Hz

 Anyag: 304 rozsdamentes acél.

 Normál anyagból készült meghajtó elemek.



Szeleteltávolító gép: 

 a vágás és darabolás után apró darabok/ forgácsok elkülönítése

 a legmagasabb pontosság, a legnagyobb kapacitás, a legalacsonyabb karbantartás, a
legszélesebb válogatási tartomány / válogatási rés

 egyedülálló, csillag alakú görgők a fogantyúhoz, a víz tisztításához, mosásához és a
hulladékkizáráshoz

SR4-1750 SR10-750 SR14-1000 SR14-1500 SR18-2000 

Kapacitás max 1500 
kg/óra 

max 4000 
kg/óra 

max 8000 
kg/óra 

max 10000 
kg/óra 

max 15000 
kg/óra 

Termék 
bevitel 

folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos 

Teljes méret 2300 x 400 x 
400 mm 

1245 x 1470 x 
600 mm 

1540 x 1720 x 
600 mm 

1540 x 2220 x 
600 mm 

1860 x 2720 x 
600 mm 

Rendezési 
méret 

korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan 

Tekercsek 
száma 

4 db 10 db 14 db 14 db 18 db 

Görgők 
hossza 

1750 mm 750 mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm 

Teljesítmény 0,37 kW, 
220/400V 

50Hz 

1,5 kW, 
220/400V 

50Hz 

1,5 kW, 
220/400V 

50Hz 

1,5 kW, 
220/400V 

50Hz 

2,0 kW, 
220/400V 

50Hz 

Vízfogyasztás 0-1 m³/óra 0-1 m³/óra 0-1 m³/óra 0-1 m³/óra 0-1 m³/óra 

Anyag Rozsdamentes 
acél váz, 

tekercs PVC 
csapágyakkal, 
Hajtás és más 

alkatrészek 
normál 

anyagból. 

Rozsdamentes 
acél váz, 

tekercs PVC 
csapágyakkal, 
Hajtás és más 

alkatrészek 
normál 

anyagból. 

Rozsdamentes 
acél váz, 

tekercs PVC 
csapágyakkal, 
Hajtás és más 

alkatrészek 
normál 

anyagból. 

Rozsdamentes 
acél váz, 

tekercs PVC 
csapágyakkal, 
Hajtás és más 

alkatrészek 
normál 

anyagból. 

Rozsdamentes 
acél váz, 

tekercs PVC 
csapágyakkal, 
Hajtás és más 

alkatrészek 
normál 

anyagból. 



Válogató dob rövid darabokhoz: 

 a darabok vagy törött darabok kizárása a vágás

vagy a termékáramlás után

 kontrollált sebesség, a válogatott termék

automatikus elkülönítése, nagyon pontos

válogatás

 folyamatos munkamenet, csészék ürítése

keferendszer segítségével

Leírás: 
 Sárgarépa

 Bab

 Uborka

A termék hossz szerinti rendezéséhez 

Ez a gép alkalmas a hosszúkás termékek válogatására, a túl rövid darabok eltávolítása céljából. Ez a 
gép fel van szerelve forgó dobbal, amely kupakkal van ellátva, hogy a rövid darabokat elkapja. Az 
előre beállított méretnek köszönhetően a kisebb darabok megmaradnak a foglalatban, és a tetejére 
szállítják. Bizonyos fokú szögben kiesnek a kupakokból egy kimeneti övre és kiürülnek. Ez a kisülési 
heveder kiüríthető a kisülési vagy bemeneti oldalon.  



Átmérő szerinti szortírozógép: 

Leírás 
Ez egy gép, amely különböző átmérőjű termékeket válogathat szét, és egy V-profilú görgőkbe van 

helyezve. Az egyedülálló konstrukciónak köszönhetően az alján lévő görgők folyamatosan 

válogathatók a válogatás létrehozásához. A gépet enyhe szögben és a meghajtott görgőkkel történő 

elhelyezéssel a terméket a kisülésre szállítják. Ez a termék pontos válogatását teszi lehetővé. A 

szortírozott sárgarépát csúsztatható lemezekkel lehet elvezetni. A válogató nyílás beállítását egyetlen 

művelettel könnyű elérni.  

Ez a gép önálló eszközként használható, vagy egy sorba helyezhető. 



Leválogató: 

A rövid darabválogató a termékek adagolására és túl kicsi termékek rendezésére szolgál. Ez a gép is 

használható mindkettő kombinációjához. A fő cél a használhatatlan kis darabok rendezése.  

KST 800-2000 KST 1200-3000 KST 1200-4000 

Kapacitás max 4000 kg/óra max 6000 kg/óra max 8000 kg/óra 

Termék bevitel folyamatos folyamatos folyamatos 

Teljes méret 2000 x 1000 x 1400 
mm. 

2000 x 1400 x 1400 
mm 

2000 x 1800 x 1400 
mm 

Rendezési méret korlátlan korlátlan korlátlan 

Rendezés hossza 2000mm 3000mm 4000mm 

Teljesítmény 0,75Kw, 220/400V 
50Hz 

1,5 kW, 220/400V 
50Hz 

2,2 kW, 220/400V 
50Hz 

Anyag Rozsdamentes acél, 
lapátok PVC-ből. 
Motor és egyéb 

alkatrészek 
normál anyagból. 

Rozsdamentes acél, 
lapátok PVC-ből. 
Motor és egyéb 

alkatrészek 
normál anyagból. 

Rozsdamentes acél, 
lapátok PVC-ből. 
Motor és egyéb 

alkatrészek 
normál anyagból. 



Optikai szortírozó: 

Leírás 

A burgonya méretének, alakjának és színének rendezésére alkalmas. A burgonyát a teljes gépen 

görgős szállítószalag segítségével szállítják. Ez egyedileg történik. Egyenként, de két egymás melletti 

sorral a burgonya áthalad a görgőkön az optikai rendezési térben. Ebben az optikai rendezési 

helyiségben a burgonya minőségét, jellemzőit és esetleges hibáit értékelik. Az egész burgonyát ezen 

elv alapján szkenneljük, mert a görgős szállítás során többször teljes mértékben forog a kamera alatt. 

OS-24 OS-48 

Kapacitás max 72.000 burgonya / 
óra 

max 144.000 burgonya 
/ óra 

Termék bevitel folyamatos/ egyesével folyamatos/ egyesével 

Teljes méret 3600 X 1200 X 2200 mm 1245 X 2000 X 2200 
mm 

Rendezési méret korlátlan korlátlan 

Munkahelyek száma 2 4 

Kamerák száma 4 8 

Teljesítmény 3 kW, 220/400V, 50 Hz 3 kW, 220/400V, 50 Hz 

Anyag Rozsdamentes acél váz, 
élelmiszeripari PVC 
tekercs. Motor és 
más alkatrészek, 
kamera és kilépő 

rendszer 
számítógép normál 

anyagokból. 

Rozsdamentes acél 
váz, élelmiszeripari 

PVC tekercs. Motor és 
más alkatrészek, 
kamera és kilépő 

rendszer 
számítógép normál 

anyagokból. 



Mérés- csomagolás és hulladékgazdálkodás 

Hűtő spirál: 

Leírás 

Hűtési termékek esetén 

Ez a gép egy vízszintes csavarral ellátott tartályból áll, amely (jég) hideg vízzel, körülbelül 1ºC-os és 

egy emelőcsavarral van ellátva. 

Ezt a gépet hűtőberendezésként használják egy érezhető feldolgozási sorban. A hűtőcsavar és az 

emelőcsavar sebessége külön szabályozható frekvenciavezérlővel. A vízelvezető rendszer vezérli a 

vízszintes csavart és a hűtést. A gép könnyen tisztítható. 

KS3000 KS6000 

Kapacitás max 2500 kg / óra max 5000 kg / óra 

Termék bevitel folyamatos 

Teljes méret 3000 mm 6000 mm 

Hűtőcsavar átmérő 800 mm 1000 mm 

Kimenő csavar átmérő 400 mm 500 mm 

Teljesítmény 1,75 kW, 220/400V, 50 Hz 2,75 kW, 220/400V, 50 Hz 

Vízfogyasztás 3 m3 / nap 3 m3 / nap 

Anyag Rozsdamentes acél, 
üveggyöngyös, meghajtó 

alkatrészek normál anyagból. 

Rozsdamentes acél, 
üveggyöngyös, meghajtó 

alkatrészek normál anyagból. 



Puffer szállítószalag: 

Leírás 

Ez a gép egy szállítószalaggal ellátott tárolótartályból áll, amelyet pufferként használnak a 

gyártósoron. A heveder rozsdamentes acélhuzalokkal és rozsdamentes acél tartókkal van 

ellátva. Mind a tárolótartály, mind a kimeneti övtisztító redőnyökkel van ellátva. A tartályban túlfolyó 

is van, hogy szabályozza a vízszintet a bunkerben valamint egy csap a víz eltávolításához. 

Szállító csiga: 

Leírás 

Ez a gép vízszintes szabályozóval ellátott adagoló / szállító csavarból áll, és kis mennyiségek 

tárolására és a termék adagolására használható. A csavar rozsdamentes acélból készült. A gép 

előnye, hogy könnyen tisztítható, adagolt terméket szállít és gyakorlatilag nincs kopás.  

Ezek a csavarok több méretben, hosszban és kapacitásban rendelhetők. 



Forgó asztal: 

Leírás 

A már csomagolt termékek gyűjtésére és ideiglenes tárolására 

szolgáló egység, mielőtt azokat ládákba, dobozokba vagy 

raklapokba csomagolják. 

Tartályos szállító szalag: 

Leírás 

Ez a gép egy tároló bunkerből áll, amely kimeneti övvel van 

ellátva, és szállítószalagként és pufferként használják a 

gyártósoron. A gumiabroncs műanyagból készült műanyag 

hordozókkal. Mind a tárolótartály, mind a kimeneti övtisztító 

nyílásokkal van ellátva. A tartályban túlfolyó is van, hogy 

szabályozza a vízszintet a bunkerben és egy csap a víz 

eltávolításához. 



Fémdetektoros levezető: 

Leírás 

Ez a kimeneti öv a csomagolás szállítására szolgál, 

például egy csomagológépből származó 

élelmiszerekre. Ez a gumiabroncs fémjelző 

rendszerrel van felszerelve. Ezáltal garantálja a 

termék minőségét. 

Szállítócsiga: 

Leírás 

Ez a gép egy adagoló / szállító csavarból áll, és a termék 

adagolására szolgál. A csavar rozsdamentes acélból 

készült. A gép előnye, hogy könnyen tisztítható, adagolt 

terméket szállít és gyakorlatilag nincs kopás.  

Ezek a csavarok több méretben, hosszban és 

kapacitásban rendelhetők. 



Mérleg víztartállyal: 

Leírás 

 hűti, tisztítja, megőrzi, megemeli és méri a

feldolgozott termékeket

 pontos mérlegelés és adagolás, a termék károsodása

nélkül

 teljes rozsdamentes acélból készült, nagyon tartós

szállítási rendszer, előre beállított számítógéppel

Műszaki adatok: 
Kapacitás:  1200 - 1500 kg/óra 

Termék bevitel:  folyamatos 

Teljes méret:  2900 x 1000 x 2500 

Teljesítmény:  1,1 kW 220/400 V 50 Hz 

Vízfogyasztás:  250 liter tartályonként 

Anyag: Rozsdamentes acél 304 gyöngyfúvott 

Mérleg: 

Leírás 

A termék mérésére szolgáló adagolótölcsérrel rendelkező 

mérőberendezésre vonatkozik. Ez az adagoló tölcsér szintszabályozót 

tartalmaz, amely szabályozza a bemenetet.  

A tölcsérből a termék két különböző vibráló sávba kerül. Ezeken a 

pályákon a terméket a mérőgépbe szállítják. Az egyik oldalt durva 

adagolásra, míg a másik oldalt finom adagolásra használják.   




