
Een optie op de machine is het toevoegen van 
verschillende snijoperaties. De snijoperaties die 
mogelijk zijn op deze machine zijn het snijden van 
ringen, segmenten en partjes.

strategic partner

Om het proces te vergemakkelijken en de hygiënische 
richtlijnen na te leven wordt het gesneden 
product en het afval gescheiden uitgeworpen op 
transportbanden. De constructie van de machine 
bestaat geheel uit RVS en is, waar nodig, uitgevoerd in 
food safe materiaal. Bovendien zijn alle componenten 
gemakkelijk uitwisselbaar.
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De semi-automatische cilinder- en ontkernmachine 
is geschikt voor ananas. Er is slechts 1 operator nodig 
voor de invoer van het product. De machine doet zijn 
werk in drie stappen: ontkernen, verwijderen van 
boven- en onderzijde en als laatste het snijden van 
de cilinders.

Model: PINCYL8
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Specificaties

NAAM

TYPE 

CAPACITEIT

LENGTE

BREEDTE

HOOGTE

VERMOGEN

ONTKERNEN

CILINDER HOOGTE

SEGMENTEN

DIKTE RINGEN

AANTAL OPERATORS

Machine

Specificaties

Cilinder machine
PINCYL8

10-12 vruchten per min.
± 1.500 mm 
± 1.460 mm 
± 2.521 mm 
2,2 kW
Ø25 - Ø30 - Ø35
80 tot 120 mm
4-5-6-8-10-12
12 – 24 mm
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 conserveringsbedrijven. 

Het assortiment van PND bestaat uit schil-, 
ontkern- en snijmachines voor appels, 
peren, kiwi’s, sinaasappelen, ananassen, 
meloenen, watermeloenen en mango’s met 
zowel handmatige als automatische invoer, 
voorwastank en behandeltank.

PND srl
• Verschillende operaties op 1 machine 
• Afval en product wordt apart uitgevoerd
• Eenvoudige en snelle methoden van afstellen 
  en onderhoud
• Electrische aansturing IP 65, beschermd tegen 
stof en water

Voordelen


