
Hollandske ACB Solutions Holland har valgt 
elskabe fra Eldon for at kunne levere 
kundespecifikke løsninger til fødevareindustrien

ACB Solutions, en hollandsk virksomhed, der i mere end 20 år har specialiseret 
sig inden for transportbånd og transportørsystemer, tilbyder en bred vifte af 
avancerede, kundespecifikke løsninger. Løsningerne er enten en del af en 
maskine, et nyt transportbånd eller en helt ny proceslinje.

I øjeblikket er ACB Solutions i den afsluttende fase af et projekt, der består i at bygge en automatisk proceslinje 

til tomater til Wittenberg Gemüse GmbH i Tyskland, herunder et it-system til lagring og emballering af forskellige 

typer af tomater. Transportbåndet flytter de høstede tomater fra drivhuset og indfører dem i systemet. Maskinen 

registrerer øjeblikkeligt, hvilket ACB-transportbånd tomaterne skal på, samt vægten af en vogn. Alle data er 

registreret, og produkterne bliver automatisk gemt i en buffer, der har en maksimal kapacitet på 5.000 kasser. 

Dette betyder, at der i et enkelt parti kan være mere end 50.000 kg tomater i bufferen.

ACB Solutions leverede også fire emballeringslinjer til forsyningskæden. En emballeringslinje kan separat levere 

den nødvendige mængde tomater, der skal pakkes på hver linje. Bufferen omdirigerer den ønskede type - ba-

seret på FIFO-systemet - til den rigtige emballage. Hver emballeringslinje kan gennemsnitligt processere ca. 60 

containere pr. minut, herunder flow-pakning og mærkning for hver linje.

> Fortsættes på næste side.
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Eldons løsning

ACB Solutions valgte hovedsageligt gulv- og vægmonterede Eldon-elskabe i lakeret stål. De semi-kompakte, 

gulvmonterede MKD-elskabe med dobbeltdøre var med sit aftagelige bag- og toppanel med nem adgang til 

hulning det perfekte valg. De vægmonterede MAD-elskabe anvendt i dette projekt er alsidige og specielt 

designet til at være en praktisk, effektiv, let tilpasningsvenlig løsning, til hvilken der også fås et rigt udvalg af 

tilbehør. En indbygget vekselretter beregnet til hvert drev blev indarbejdet i Eldons elskabe i lakeret stål. 

Betjeningspanelet kan nemt styres via LCD-skærme. Projektet omfattede også konsoller og flere varmestyrings- 

og belysningskomponenter, der forbedrer håndteringen af maskinen.

Specifikation af levering

 � Fritstående elskabe, MKD20164R5,  2000x1600x400, IP55 / NEMA12, 13 / IK10

 � Vægmonterede elskabe, MAS0605021R5, 600x500x210 IP66 / NEMA4, 12 13 / IK10

 � Konsoller, MPG10R5, 985x1000x400, IP66 / NEMA4, 12, 13

 � Udsugningsfilter, EFA220R5, IP54, NEMA12

 � Termostater,  ETR200, IP 20

 � Lygter, LTS11

 � Sokler, PF2080

 � Blæsere med filtre, EF220R5, IP54

Tomato Processing and 
Packaging Lines
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