
Het nummer in het machinemodel geeft 
het aantal verwerkingsstations weer; 
respectievelijk 2, 4, 6 of 8 verwerkings-
stations. 

De machine bestaat geheel uit RVS en is, 
waar nodig, uitgevoerd in food safe mate-
riaal. Alle componenten zijn gemakkelijk 
uitwisselbaar om onderhoud en reiniging 
te vereenvoudigen. 
De machine is gebouwd volgens CE-norm 
en voorzien van schakelkast met PLC en 
een centraal smeersysteem. 

strategic partner

Deze (semi)automatische schil-, ontkern- en snijmachi-
ne voor appels, peren, kiwi’s en rond fruit heeft slechts 
1 operator nodig voor de handmatige invoer van het 
product. 

De PL2 is uitermate geschikt voor het schillen en ontker-
nen van vruchten. De PL4, PL6 en PL8 zijn naast een schil- 
en ontkernsysteem ook uitgevoerd met een snijsysteem. 

SCHIL-, ONTKERN– EN 
SNIJMACHINE VOOR 
APPELS, PEREN, KIWI’S 
EN ROND FRUIT
 
Model: PL2, PL4, PL6, 
PL8
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Specificaties

NAAM

TYPE 

CAPACITEIT

GEWICHT

LENGTE

BREEDTE

HOOGTE

VERMOGEN

VOLTAGE

AMPÉRE

LUCHTDRUK

LUCHTVERBRUIK

WATERDRUK

WATERVERBRUIK

VRUCHTGROOTTE

SCHILDIKTE

AANTAL OPERATORS

Machine

Specificaties

Schilmachine
PL2   PL4   PL6   PL8 

22 stuks/min   44 stuks/min   66 stuks/min   88 stuks/min 
± 800kg   ± 1000kg   ± 1200kg   ± 1400kg
± 1.500 mm  ± 1.500 mm  ± 1.500 mm  ± 1.500 mm
± 780 mm  ± 1.140 mm  ± 1.500 mm  ± 1.900 mm
± 2.000 mm  ± 2.000 mm  ± 2.000 mm  ± 2.000 mm
1,3 kW   2,4 kW   2,4 kW   2,4 kW
380 V   380 V   380 V   380 V
6A   6A   6A   6A
6 bar    6 bar   6 bar   6 bar
80 liter/uur  120 liter/uur  180 liter/ uur  220 liter/uur
1,5 bar    1,5 bar   1,5 bar   1,5 bar
3 liter/minuut  5 liter/minuut  7 liter/minuut  9 liter/minuut
Ø 45 – 110 mm  Ø 45 – 110 mm  Ø 45 – 110 mm  Ø 45 – 110 mm
1 – 3 mm  1 – 3 mm  1 – 3 mm  1 – 3 mm
1   1   1   1
 

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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