
Zwaar belastbare hoofdaandrijfas uit-
gerust met Cooper deelbare lagers voor 
eenvoudig en veilig onderhoud.
De trommel wordt aangedreven door 
Kevlar riemen die bekend staan om hun 
lange stand tijd en geruisloze werking.

strategic partner

Haith heeft nieuwe technieken ontwikkeld en toegepast 
voor het polijsten van aardappelen, wortelen en andere 
groenten! 

Het polijsten van uw gewas haalt de felle kleur  naar bo-
ven en geeft uw product extra glans. Het nieuwste model 
polisher is zo ontworpen dat deze zeer weinig onder-
houd nodig heeft. Indien toch gewenst is het onderhoud 
snel en gemakkelijk uit te voeren wat leidt tot extreem 
lage onderhoudskosten.

Door uitvoerig onderzoek naar de beste verhouding en 
kwaliteit borstels, borstelharen en de ronddraaisnelheid 
ten opzichte van het product, wordt er nu een nóg glans-
rijker resultaat behaald en daarmee dus een representa-
tiever product.

Gepatenteerde SEW Direct Roller Drive resulteert in 
betere overbrengingen, geen gebruikmaking meer van 
pulleys en riemen.
Slippende borstelrollen zijn uitgesloten en nog minder 
service en onderhoudskosten.
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Uniek aandrijfsysteem

Uitgebreide testen en jaren van ontwik-
keling hebben geresulteerd in optimale 
borstelkwaliteit om een superieure af-
werking te geven op vele soorten groen-
ten. 
Talloze variaties in borstelconfiguratie 
mogelijk.

Borstel technologie
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Optie op bedieningspaneel voor automatische reiniging 
van de polisher, besparing op schoonmaak kosten.
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Specificaties

NAAM

TYPES

Machine
Haith Polisher

2 meter, 12 rollen
2,5 meter, 12 rollen
2,5 meter, 14 rollen
3 meter, 14 rollen
3,5 meter, 18 rollen

Uniek aandrijfsysteem

Verwerkings hoekverstelling doormiddel van een druk-
knop op het bedieningspaneel voor het geheel automa-
tisch instellen van de laagdikte van het product in de 
trommel d.m.v. een airjack systeem.

Air jack systeem

Door volledige in de lengte naar boven opengaande 
deuren ontstaat complete toegang tot de borstelrollen 
en alle bewegende delen. Dit zorgt voor een gemakkelijk 
onderhoud en hygiëne.

Eenvoudige inspectiedeuren over de 
volle lengte van de machine

Een door Haith speciaal ontworpen koppeling tussen de 
aandrijving en de borstelrol voorkomt belasting op de 
aandrijving en maakt het zeer eenvoudig verwijderen 
van de borstelrollen mogelijk. De borstelrol met lager 
huizen en lagers met drievoudige afdichting kunnen in 
zijn geheel in een handomdraai uit de machine genomen 
worden. 

Gemakkelijke rollen vervanger

Murre Technologies B.V. en Haith Tickhill 
hebben een zeer goede relatie. Haith 
Tickhill staat bekend als beste speler in 
de markt in het Verenigd Koninkrijk en is 
verantwoordelijk voor een groot aantal 
belangrijke machines in het proces van 
de aardappel-, groente- en fruitverwer-
king. Haith Tickhill is opgericht in 1957 
waardoor ze een meer dan ruime ervaring 
heeft in deze sector en over heel veel ken-
nis beschikt. Murre Technologies B.V. le-
vert op deze manier in samenwerking met 
Haith Tickhill een complete samenstelling 
van de desbetreffende productielijn. 

Haith Group


