BRUYNOOGHE NV

SOLUTIONS

PROCESTECHNOLOGIE VERSMARKT WORTELEN
ALGEMEEN
Constructie Bruynooghe NV heeft een jarenlange ervaring in het installeren van volledige proceslijnen in de versmarkt van de
wortelen. In ons gamma kunnen we zowel volledige sleutel-op-de-deur lijnen aanbieden, alsook individuele machines in een
bestaande omgeving. Ons gamma omvat lijnen van 5 tot 25 ton per uur capaciteit.
Onze machines zijn eenvoudig te bedienen en samengesteld uit standaard marktonderdelen van hoogkwalitatieve
merken. In onze laatste ontwikkelingen passen we de nieuwste technologieën toe en constant passen we onze ontwerpen aan
volgens de meest recente reglementeringen en ervaringen van de klant. Ons volledig gamma is verkrijgbaar in
flexibele versies en meerdere afmetingen, desnoods volledig maatwerk.
We zijn een familiale onderneming met 60 ervaren medewerkers die proceslijnen voor alle groenten bouwen sedert 1976.
Gevestigd in het Zuid-Westen van België, in het hart van de groenteverwerkende industrie, realiseren we een omzet van 8
miljoen Euro en dit met wereldwijde export. We houden onze kennis en ervaring binnen het bedrijf en daarvoor werken we
met eigen verkoopsteam, ingenieurs, projectleiders, volledig uitgerust contructiewerkplaats, montageploegen en dienst na
verkoop. Al de machines worden gebouwd en geassembleerd in onze modern uitgeruste werkplaats en daarnaast wordt de volledige lijn
samengebouwd alvorens naar de klant te vertrekken. Daarvoor beschikken we over de nodige hoge en grote gebouwen.
PRODUCTEN

Ons gamma voor het verwerken van verse wortelen :



droge of natte receptie van de binnenkomende wortelen (walking floor, trailers of kisten)

kistenkantelaars

even f low systeem voor gelijke aanvoer in de lijn

droog ontaarden

transport- en opvoerbanden

cycloonontsteners

trommelwassers - droog of ondergedompeld

afscheidingssystemen voor drijvende delen

weekbakken voor extra vuile wortelen in leemgrond

natte bufferbakken voor stockeren alvorens te verpakken

kruidrollenbanen en kruidbanden

rollensorteerders

lengtesorteer-schudders

inspectiebanden en -rollenbanen

in-lijn bandhydrocooler

buffer- en waterkoeltanks per sortering

falling f ilm ijswaterproductie

mechanische f iltering van organisch materiaal – statisch of rotatief

droge buffertanks per sortering

watertransport met bijhorende piping en pompen

integreren van optische kalibreersystemen met kleurencamera’s

elektrische stuurkasten en volledige automatisatie

software voor tracabiliteit
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