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Met bijna 70 jaar ervaring in de fabricage van apparatuur voor
fruit- en groentetelers is Van Wamel B.V. vandaag de dag één
van de toonaangevende bedrijven in de sector.
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Het gebruik van de beste materialen en componenten in
combinatie met geavanceerde productietechnieken in onze
fabriek in Beneden-Leeuwen garanderen de kwaliteit waar
PERFECT-machines wereldwijd om bekend staan.
In nauwe samenwerking met onze internationale distributeurs
en importeurs leveren wij systemen die toegesneden zijn
op de eisen, wensen en omstandigheden van iedere
afzonderlijke klant.
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UW PRODUCT
Daar werken wij voor!
De opvattingen van de klant wat betreft kwaliteitsfruit
verschillen per land. Als teler of verpakker is het uw taak
om de voorkeuren van de consument te herkennen en om
producten aan te bieden die aansluiten bij deze specifieke
afzetmarkten.
Door nauwkeurige productsortering bent u in staat uw
product optimaal af te stemmen op de wensen van de
klant. PERFECT-sorteermachines zijn gebruiksvriendelijk
en maken het mogelijk uw markt op een flexibele,
consistente en constante manier te bedienen.
PERFECT-sorteermachines hebben wereldwijd een sterke
reputatie als het gaat om het sorteren van kwetsbare en
complex gevormde vruchten/groenten zoals bijv. appels,
peren, rijpe tomaten etc. Bij de ontwikkeling van de machines
geven wij de voorkeur aan nauwkeurige resultaten en
vruchtvriendelijke behandeling boven maximale capaciteit.
Dit proces begint met de aanvoer van uw product naar de
sorteermachine op de meest productvriendelijke manier.
Van het droge of natte aanvoersysteem tot aan het
gesorteerde product in de kist of doos, iedere stap wordt
zorgvuldig gemonitord om het proces soepel te laten
verlopen.
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TOTAALOPLOSSINGEN
Onze expertise!
In samenwerking met onze gespecialiseerde partners
leveren wij totaaloplossingen voor de aanvoer,
sortering en verpakking van een grote variëteit
aan ronde en langwerpige vruchten en groenten.
De eerste belangrijke stap is de ontmoeting met
onze ervaren distributeur om de sorteerparameters
vast te stellen en uw specifieke eisen en wensen te
bespreken.
Het resultaat is een op maat gemaakte configuratie
die volledig voldoet aan uw behoeften op het gebied
van aanvoer, sortering en verpakking.
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MGS
Mechanische gewichtsystemen
De mechanische sorteermachines van PERFECT zijn al
jarenlang een geliefde optie voor kleinere of startende groenteen fruittelers, dankzij hun eenvoud en betrouwbaarheid.
Een mechanische weegschaal weegt het gewicht van elk
afzonderlijk product; instellingen zijn eenvoudig aan te
passen door middel van een stelklok bij elke uitgang.
Leverbaar met 2, 3 of 4 banen voor capaciteiten tot
circa 3 ton per uur.
•
•
•

Betaalbaar
Productvriendelijk
Betrouwbaar
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UNI-CUP
Optisch-elektronische sorteermachines
Uni-Cup-sorteermachines combineren de meest vrucht
vriendelijke behandeling van een breed scala aan groenten
en fruit met zeer nauwkeurige optisch-elektronische
meetresultaten.
Leverbaar met 2, 3 of 4 banen voor capaciteiten tot circa
4 ton per uur.
Sorteerparameters: maat, kleur.
• Productvriendelijk
• Bewezen technologie; duurzaam, betrouwbaar
• Gebruiksvriendelijk
• Geavanceerde TrueSort®-software
•	Real time online support door gekwalificeerde
PERFECT-technici
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UNI-GRADER
State-of-the-art optisch-elektronische sorteermachines
Geavanceerde cupsorteermachine, het resultaat van tien
tallen jaren intensieve studie en design. Speciaal geschikt
voor kwetsbare producten of producten met complexe
vormen, zoals (Conference) peren, rijpe tomaten, etc.
Naast de meest nauwkeurige meetresultaten staan de
Uni-Grader-sorteermachines garant voor een eenvoudige
bediening, eenvoudig onderhoud en een laag geluidsniveau.
Leverbaar met 2, 3, 4, 6 of 8 banen voor capaciteiten tot
circa 10 ton per uur.
Sorteerparameters: Gewicht, maat, kleur/blos en externe
defecten.
• Ultramoderne technologie
• Zeer vruchtvriendelijk
• Zeer nauwkeurig elektronisch weegsysteem
• Geavanceerde TrueSort®-software
• Laag geluidsniveau
• Laag stroomverbruik
•	Eenvoudig onderhoud/reiniging
•	Real time online support door gekwalificeerde
PERFECT-technici
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Elektronisch gewicht
Duizend metingen per seconde en een onafhankelijke
elektronische weegbrug garanderen constant de
nauwkeurigste meetresultaten.

Maat (diameter)
Unieke, uiterst nauwkeurige software die de juiste
diameter garandeert. In plaats van een gemiddeld
formaat selecteert het systeem uit alle opnames de
meest nauwkeurige afmeting.

NAUWKEURIGE RESULTATEN
Sorteermodules
Kleur/blos

PERFECT optisch-elektronische sorteermachines zijn uitgerust
met de gebruiksvriendelijke Windows TrueSort®-software.
Een team van specialisten is voortdurend bezig met de
ontwikkeling van hoogwaardige, gebruiksvriendelijke modules
en modificaties voor het optimaliseren van uw sorteringsproces.

Sortering naar basiskleur of % blos.

Externe defecten (EDS)
Detecteert vruchten die niet voldoen aan de visuele
kwaliteitsparameters. Eenvoudig in gebruik zonder
dat het systeem getraind dient te worden.

Afhankelijk van het product zijn een groot aantal sorteer
modules beschikbaar.
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