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cryoge en

Batchvriezers
Een serie producten invriezen? Een batchvriezer van AMT versnelt uw
productieproces aanzienlijk. Bovendien blijven producten in optimale conditie.
De batchvriezer is voor veel levensmiddelen geschikt. Denk bijvoorbeeld aan
vis, vlees, groenten, fruit en gebak.

Enorme tijdswinst

De batchvriezer is gemakkelijk in gebruik. U zet de producten op een kar of
rek en laadt deze in de vriezer. Stel een tijd of gewenste temperatuur in en
binnen no-time zijn de producten diepgevroren. U bespaart enorm veel tijd
mét behoud van kwaliteit.

Onderhoudsvriendelijk

Al onze vrieskasten hebben een geïsoleerde bodem waardoor beschadigingen
aan de vloer uitgesloten zijn. Bovendien zorgt een betrouwbaar afzuigsysteem
voor de regulering van het stikstof. De solide constructie is bijzonder
onderhoudsvriendelijk. Alle componenten zijn zo geselecteerd dat ze gemakkelijk
te verkrijgen en vervangbaar zijn.

Seriematig en klantspecifiek

AMT kan batchvriezers in elk gewenst formaat leveren.
Klantspecifieke laadsystemen zijn tevens mogelijk.
Vraag naar de mogelijkheden.				

Specificaties Batchvriezer AMT-BV1014
Uitvoeringen: 		
• Rechts (scharnieren aan
rechterzijde)
• Links (scharnieren aan linkerzijde)
• Dubbel (scharnieren zowel aan
de linker- als rechterzijde)
• Doorvoer (de wagens gaan er
vóór in en achter uit)

LxBxH installatie:
175 cm x 200 cm x 220 cm

Inclusief:
• Geïsoleerde behuizing, bodem
is ook geïsoleerd
• Voorzien van inrijplateau

Elektrische aansluiting:
3x400VAC, 50Hz – 3x16A

Onder andere geschikt voor:
• Vlees- en visindustrie
• Bakkerijen (banket en dessert)
• Grootkeukens/catering
• Farmaceutische industrie
• Maakindustrie
Afmetingen:
LxBxH vriesruimte:
100 cm x 140 cm x 200 cm =
AMT-BV1014

Temperatuurrange:
-20°C tot -100°C
Koelmedium:
Vloeibare stikstof		

Bediening:
Drukknopbediening
Veiligheid:
• Voorzien van CE-markering
• Temperatuurbewaking
• Voorzien van noodstop
Opties:
• Extra productemperatuurmeting
• CO2-uitvoering
• Extra exhaust

Meer informatie

Meer weten over ons
assortiment of over AMT?
Neem contact met ons op.
Vraag naar Floor Ruig
(directeur) of Frank Preilipper
(projectleider).

