
ACB Solutions i Holland förlitar sig på skåp från 
Eldon för att leverera kundspecifika lösningar till 
livsmedelsindustrin  

ACB Solutions, ett holländskt företag som specialiserat sig på transportörer och 
transportsystem sedan 20 år erbjuder ett brett utbud av avancerade, 
kundspecifika lösningar, antingen som del av en maskin, en ny transportör eller 
en helt ny processlinje.

För närvarande är ACB Solutions i slutfasen av ett projekt som består av att bygga en automatisk 

bearbetningslinje för tomater åt Wittenberg Gemüse GmbH i Tyskland, inklusive ett datoriserat system för 

förvaring och paketering av olika typer av tomater. Transportören bär de skördade tomaterna från växthuset och 

matar in dem i systemet. Maskinen känner omedelbart av vilken typ av ACB-transportör tomaterna ska gå till 

samt vikten på vagnen de lastas i. Alla data lagras automatiskt i en buffert med en maximal kapacitet på 5 000 

lådor. Det innebär att i ett enda parti kan det finnas över 50 000 kg tomater i bufferten.

För försörjningskedjan tillhandahåller ACB Solutions även fyra paketeringslinjer. En paketeringslinje kan separat 

leverera de nödvändiga tomaterna som ska paketeras från varje linje – baserat på FIFO-systemet – till rätt 

paketeringslinje. Varje paketeringslinje kan i genomsnitt bearbeta cirka 60 förpackningar per minut, inklusive 

flödespaketering och etikettering för varje linje.
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Eldons lösning

De Eldonskåp som ACB Solutions använt i sina maskiner är huvudsakligen golvskåp och väggmonterade skåp 

av lackerad stålplåt. Den semikompakta skåpversionen med dubbla dörrar, MKD, var det perfekta valet för 

golvskåp, med dess borttagbara bakre panel och takpanel som gör det lätt att stansa hål. De väggmonterade 

MAD-skåpen som användes för projektet är mångsidiga och speciellt utformade för att vara praktiska, effektiva 

och lätta att anpassa och utrusta för att anpassa specifika krav. En inbyggd omvandlare avsedd för varje enhet 

monterades i Eldons skåp. HMI kan enkelt övervakas på LCD-skärmar. I projektet ingår även pulpeter och flera 

klimatiserings- och belysningstillbehör som förbättrar handhavandet av maskinen. 

Specifikation för leverans

 � Golvskåp, MKD20164R5, 2 000x1 600x400, IP55 / NEMA12, 13 / IK10

 � Väggmonterade skåp, MAS0605021R5, 600x500x210, IP66/NEMA4, 12, 13 / IK10

 � Konsoler, MPG10R5, 985x1 000x400, IP66/NEMA4, 12, 13

 � Utblåsningsfilter, EFA220R5, IP54, NEMA12

 � Termostater, ETR200, IP 20

 � Belysning, LTS11

 � Socklar, PF2080

 � Filterfläktar, EF220R5, IP54

Líneas de procesamiento y 
envasado de tomates
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