
 Het systeem is samengesteld uit de 
volgende componenten: een universele 
diptank, een transportband voor het dom-
pelen, een uitvoer transportband, een wa-
tertank (inclusief pomp), een droogunit, 
een meetsysteem voor watergeleidings-
waarden en een doseersysteem voor het 
anti-oxidatie middel.

De machine is gebouwd volgens CE-norm 
en voorzien van schakelkast met PLC en 
een centraal smeersysteem. 

strategic partner

Het dipsysteem is ontwikkeld om oxidatie van vers ver-
werkt fruit te voorkomen zodat er geen verkleuringen 
ontstaan zoals bruine of zwarte plekken.       
Het systeem is geschikt voor appels, peren, kiwi’s, ana-
nassen, meloenen, sinaasappels etc. 

Dankzij een aantal optionele modules is het systeem uit-
stekend in staat om verwerkt fruit langdurig te bewaren. 
Deze opties zijn:
• een meetsysteem voor watergeleidingswaarden
• een doseersysteem voor het anti-oxidatie middel

Het systeem gebruikt een beperkte hoeveelheid water en 
anti-oxidatie middel. De delen die in contact komen met 
de vruchten zijn food safe uitgevoerd. 
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strategic partner

• Gebruikt beperkte hoeveelheid water
• Behandelt zowel drijvende als niet drijvende producten
• Instelbare diptijd
• Optioneel op wielen verkrijgbaar voor meer mobiliteit
• Diverse opties zoals: meetsysteem voor 
  watergeleidingswaarden en doseersysteem voor het
  anti-oxidatie middel
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Specificaties

NAAM

TYPE 

CAPACITEIT

WATERTANK

TANK AFMETINGEN

PRODUCTEN

Machine

Specificaties

Automatisch dipsysteem
VT10

200-500 kg/uur, afhan-
kelijk van de gewenste  
diptijd
100-160 liter
2.800 mm x 650 mm x 
850 mm (medium tank)
Appels, peren, kiwi’s, 
ananassen, meloenen,  
sinaasappels, enz.
(zowel heel  als gesne-
den)

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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