
Nr. 1 sorteersysteem voor peren, appels en andere delicate producten.
Fruitvriendelijk, nauwkeurig, laag geluidsniveau.“ “

STATE-OF-THE-ART ELECTRONISCH-OPTISCHE 
SORTEERMACHINE
De Uni-Grader is een zeer geavanceerd cup sorteeermachine, het 
resultaat van tientallen jaren van intensieve studie en ontwerp.
Speciaal ontworpen voor moeilijk gevormde en meest delicate 
producten zoals (Conference) peren, gevoelige appels, rijpe 
tomaten, etc.
Dankzij geavanceerde aanvoersystemen kan de uni-Grader 
een zeer hoge vulgraad tot 90% realiseren, resulterend in 
capaciteiten tot 10 t / h.
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Tekst 1 - 9/12 pt - light

De bredere borstels in de verenkelaar voorkomen dat grotere 
vruchten elkaar raken en voorkomen ook ‘dubbel liggers’. 
Het gebruik van roterende borstels zorgt voor optimale 
sorteerresultaten zonder het product te beschadigen.

Het gebruik van verschillende speciale synthetische 
componenten en doorzichtige afdekkappen over de 
hele sorteerlijn heeft geresulteerd in een aanzienlijke 
geluidsreductie, zelfs bij cupbandsnelheden van 3,5 cups / 
seconde.
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Tekst 1 - 9/12 pt - light

Het gehele ontwerp van de machine is erop gericht om het 
onderhoud zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
Cups en de kunststof geleiderail ertussen kunnen binnen 
enkele seconden zonder gereedschap worden verwisseld.

Alle overgangen zijn zorgvuldig bestudeerd tijdens het 
ontwerpproces. Als gevolg hiervan zijn deze overgangen 
verminderd om een zo voorzichtig mogelijke behandeling 
van uw producten te garanderen.



Tekst 1 - 9/12 pt - light

SORTEERSYSTEMEN
• Gewicht
• Maat
• Kleur / blos
• Extere kwaliteit
• Interne kwaliteit (Nieuw)

NAUWKEURIGSTE SORTEERRESULTATEN 
Dankzij geavanceerde engineering, die het resultaat is 
van langdurige samenwerkingen met sorteerbedrijven en 
verpakkers over de hele wereld, en de gebruiksvriendelijke 
interface biedt de Uni-Grader hoge prestaties en de beste 
productconsistentie, klaar voor de markt!

De werksnelheid is gemakkelijk traploos aan te passen 
om optimale fruitvriendelijkheid te bereiken; de maximale 
cupsnelheid is 3,5 cups / seconde / baan.

Vullingspercentages tot 90% zijn realistisch door optimaal 
gebruik van de verenkelaarinstellingen. Uni-Grader-systemen 
zijn verkrijgbaar met 2 tot 8 banen voor capaciteiten 
variërend van ongeveer 2,5 tot 10 ton/uur.

Technische gegevens kunnen zonder opgaaf van redenen worden gewijzigd.

UNI-GRADER

State-of-the-art fruitsorteersysteem

Van Wamel B.V.
Energieweg 1, 6658 AE 
Beneden Leeuwen
Nederland  Van Wamel B.V.

Uw PERFECT dealer+31 (0) 487 59 29 44
+31 (0) 487 59 29 44
www.vanwamel.nl
perfect@vanwamel.nl


