
De machine voert drie stappen uit: het 
uitlijnen van de aardbeien, het ontkronen 
van de aardbeien en het in stukjes snijden 
van de aardbeien (indien gewenst). 

• Hoog rendement (slechts 8-10% verlies)
• Arbeidsbesparing 
• Grote capaciteit 
• Gemakkelijk in onderhoud
• Hoge kwaliteit van het eindproduct
• Snijden zonder gebruik van water
 

strategic partner

De aardbeien-ontkroonmachine Mod. “DF12” is uiterst 
geschikt om aardbeien te ontkronen en in twee of vier 
stukken te snijden. Deze innovatieve machine is ontwik-
keld om arbeidskosten te besparen en kan tot 300 aard-
beien per minuut ontkronen. 

De machine is speciaal ontwikkeld voor de kwetsbare 
aardbei. Alle onderdelen van de machine die in contact 
komen met de aardbeien zijn foodsafe. 

De machine heeft een roestvaststalen constructie en 
heeft twee transportbanden met cupjes waar de aardbei-
en ingelegd worden en zo naar de bewerkingsstations 
worden gebracht. 

AARDBEIEN
ONTKROONMACHINE

Model: DF12, DF24
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Specificaties

NAAM

TYPE 

VRUCHT GROOTTE

VERMOGEN

LENGTE

BREEDTE

HOOGTE

VOLTAGE

CAPACITEIT

GEWICHT

AANTAL OPERATORS

Machine

Specificaties

Aardbeien-ontkroonmachine
DF12   DF24

Ø 18–55 mm  Ø 18–55 mm
2,5 kW    2,7 kW
± 4.300 mm  ± 4.760 mm
± 1.400 mm  ± 1.400 mm  
± 2.600 mm  ± 2.600 mm
380 V    380 V
300 stuks/min  600 stuks/min
1350 kg   1750 kg
4   6-8

PND is opgericht in 2000 en behoort tot 
de topleveranciers van de wereld op het 
gebied van fruitverwerkingsmachines en 
het leveren van innovatieve oplossingen 
voor verse fruitverwerkings- en conser-
veringsbedrijven. 
Het assortiment van PND bestaat uit 
schil-, ontkern- en snijmachines voor ap-
pels, peren, kiwi’s, sinaasappelen, ananas-
sen, meloenen, watermeloenen en mango’s 
met zowel handmatige als automatische 
invoer, voorwastank en behandeltank.
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