
Transportband desinfectie met UVC

Compact unit met modulair ontwerp
Voor verwerkings- en transportbanden

De UVpro unit BD 2016 HD is speciaal ontwikkeld voor 
oppervlakken van verwerkings- en transportbanden, 
snijmachines en verpakkingsmachines. De unit zorgt 
ervoor dat de oppervlakken altijd schoon zijn, voorkomt 
kruisbesmetting en gaat bacteriën, ziektekiemen, gisten 
en schimmels tegen terwijl de productie doorgaat. 
Verbeter uw hygiëne tijdens productie en verhoog de 
kwaliteit en duurzaamheid van uw producten met UVC 
technologie van UVpro.

      >> Optioneel:
montageframe om de unit onder een 

lopende band te monteren, eenvoudig te 
openen en sluiten bij schoonmaken

>> met het kantelmechanisme wordt de 
bandunit met een simpele beweging omgezet 

van productie- naar schoonmaakpositie

Compact unit met modulair ontwerp
Voor verwerkings- en transportbanden

De UVproUVproUV unit BD 2016 HD is speciaal ontwikkeld
oppervlakken van verwerkings- en transportbanden, 
snijmachines en verpakkingsmachines. De
ervoor dat de oppervlakken altijd schoon zijn,
kruisbesmetting en gaat bacteriën, ziektekiemen,
en schimmels tegen terwijl de productie
Verbeter uw hygiëne tijdens productie en
kwaliteit en duurzaamheid van uw producten
technologie van UVproUVproUV .

      >> Optioneel:
montageframe om de unit onder een 

lopende band te monteren, eenvoudig te 
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>> Hygiënisch ontwerp: 
speciaal ontwikkeld om 

met hogedrukreiniger 
schoon te maken

>> beschikbaar in 4 maten en sterktes, voor 
lopende banden met een breedte van 

400, 600, 800 en 1000mm

>> met het kantelmechanisme wordt de 
bandunit met een simpele beweging omgezet 

van productie- naar schoonmaakpositie

>> beschikbaar in 4 maten en sterktes, voor 
lopende banden met een breedte van 

400, 600, 800 en 1000mm



UVpro BD2016 HD
...24 uur per dag hygiënisch werken met UVC

Toepassingsgebied

• voedselindustrie

• voor transportbanden en 
lopende banden

• in snijmachines, vulsystemen 
en verpakkingsmachines

• speciaal ontwikkeld om 
schoon te maken met 
hogedruk-reiniger

Uw voordelen
• desinfectie zonder residu of toepassing 

van chemicaliën

• door het hygiënisch ontwerp eenvoudig 
schoon te maken

• alle verbindingen zijn ontworpen voor 
gebruik in een vochtige omgeving en reiniging 
met hoge druk

• corrosiebestendige PTFE reflector voor hoge efficiëntie
en maximale UVC capaciteit

• modulair en compact voor makkelijk onderhoud en 
reiniging

• de UVpro buizen zijn voorzien van een sleeve en 
voldoen aan de HACCP en IFS eisen voor beveiliging
tegen glassprinters

speciaal ontwikkeld om 
schoon te maken met 
hogedruk-reiniger

tegen bacteriën, 
ziektekiemen, 
gisten en schimmels

corrosiebestendige PTFE reflector voor hoge efficiëntie

UVpro BDM2018 HD
>> Beschikbaar in 5 maten voor 

banden van 250 tot 1000mm breed

weggedraaid worden voor reiniging

Onze oplossing voor korte transportbanden
UVpro

in de voedingsmiddelenindustrie.

•
op de UV lamp

•

• Voorkomt kruisbesmetting

•


