ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ
СОРТИРОВАЧНИ ЛИНИИ

Μηχανικά και ηλεκτρονικά συστήματα για φρούτα & λαχανικά
Механични и електронни системи за плодове и зеленчуци

CGM
Διαλογητήριο μηχανικό
με βάση την διάμετρο
Механична линия за сортиране
на база диаметър

διαλογητήριο κερασιών - линии за сортиране за череши

Παραγωγή + 400 kg/h
Производителност + 400 kг/ч
4 έξοδοι με ιμάντες
πακεταρίσματος
4 изхода с опаковачни ленти
Διαχωριστής για υπομεγέθη και
σκουπίδια
Устройство за отделяне на супер
малък размер и отпадъци

MGS

Διαλογητήριο μηχανικό με βάση το βάρος
Механична линия за сортиране на база тегло
Παραγωγή + up to 3 T/h
Производителност + 3 T/ч
6 έξοδοι που ρυθμίζονται εύκολα χάρη στο ρολόι
που υπάρχει σε κάθε έξοδο
6 изхода с удобна настройка на големината на
плода посредством чесовника който се намира
на всеки изход
Έξοδος για υπομεγέθη στο τέλος του μηχανήματος
Изход за супер малки размери в края на линията

Uni-Cup & Uni-Grader
Ηλεκτρονικό-οπτικό διαλογητήριο
Електронно-визуална линия за сортиране
Πιο ακριβή αποτελέσματα!
По-точни резултати!
Παραγωγή + up to 5 T/h & 10 T/h
Производителност + 5 T/ч & 10 T/ч
Συστήματα μέτρησης:
Βάρος, Μέγεθος (διάμετρος),
Χρώμα/Ερυθρότητα, Εξωτερικά ελαττώματα (EDS)
Измервателни системи:
Тегло, Големина (диаметър), Цвят/Зачервяване,
Външно качество(EDS)

Η ομάδα των ειδικών ανέπτυξε υψηλής ποιότητας συστήματα…
Ξ
φιλικά προς τα φρούτα, εύκολα στην χρήση, με service και χαμηλό επίπεδο θορύβου!
С колектива от добри специалисти са изградени високо качество системи...
Ω
M
защитават плодовете, лесни и удобни за ползване с онлайн сервиз и без шум!

Συστήματα ανεφοδιασμού - Системи за захранване
Η Perfect προσφέρει πολλές λύσεις για τον τρόπο ανεφοδιασμού των προϊόντων σας.
Фирма Perfect предлага различни варианти за начин на захранване на линията с вашите продукти.








Φιλικά προς τα προϊόντα
Защита на продуктите
Αξιόπιστα
Надежност
Φιλικά προς τον χρήστη
Удобно за ползване
Υπερσύγχρονη τεχνολογία
Усъвършенствана технология
Μεγάλη ακρίβεια
Висока точност
Σε πραγματικό χρόνο απευθείας service
в реално време онлайн сервиз

www.vanwamel.nl

Αγροτικά Μηχανήματα για αμπελουργία - δενδροκομία - αρωματικά φυτά
1Ο ΧΛΜ Γουμένισσας-Πολυκάστρου, 61300 Γουμένισσα, Ελλάδα
Селскостопанска техника за лозарство - овощарство - етеричномаслени растения
1-ви км. Гоуменисса - Поликастро, 61300 Гоуменисса, Гърция
T. +30 23430 42522 F. +30 23430 20523 E-mail: sanidase@otenet.gr

Για περισσότερες πληροφορίες απλά καλέστε μας για ραντεβού!
За повече подробности... просто ни поканете за среща!

www.sanidas-e.gr

