Toepassingen met bakkerswaren,
snacks en verwante producten
Hygiënische oplossingen van Graco

BEWEZEN KWALITEIT. TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE.

Gangbare materialen
• Karamel (lage, middelhoge, hoge viscositeit)
• Pindakaas (lichte gelei)
• Warme chocoladesaus
• Kokosnoot
• Chocolade
• Aardbei
• Munt
• Siroop
Maisstroop
Suikerstroop
Honing
Stroop
Ahornsiroop
Chocoladesiroop
Aardbeiensiroop
Pannenkoekenstroop

SaniForce-containerlossystemen
om materialen met hoge viscositeit uit containers
te verplaatsen
SaniForce 12:1-containerlossystemen
• Maakt handmatig uitscheppen of storten vanuit “bag-in-bin”containers van 1135,6 l overbodig
• Opblaasbare ringafdichtingen voor een hogere efﬁciëntie en
snellere verwisseling van containers
• Dankzij de unieke drijvende ramplaat is het niet langer nodig
om containers exact onder de ramplaat te plaatsen
• Leverbaar in conﬁguratie met membraan- of pistonpomp
Populair BED-model
BESE5C

SaniForce 12:1-containerlossysteem
met voorzuigerpomp

SaniForce BES

SaniForce™-vaten los-systemen
om materialen met hoge viscositeit uit vaten
te verplaatsen
SaniForce 12:1-vaten los-systemen
• Lost materiaal vanuit de oorspronkelijke containers van 208 l
zonder het product te moeten verdunnen
• Een volgplaat en dichting in één maat voor gebruik met
rechtwandige en conische vaten
• Leegt een vat in amper één minuut!
• Veilige verplaatsingsmethode omdat het vat op de vloer blijft
staan en niet opgetild moet worden om het materiaal te lossen
• Propere werkwijze, de omgeving van het vaten los-systeem
wordt niet vuil
Populaire modellen van drumlossystemen
24D647

SaniForce 12:1-vaten los-systeem met voorzuigerpomp

24F188

SaniForce 12:1-voorzuigerpomp met dichting voor
toepassingen met karamel

SaniForce 12:1

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie.
Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.
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