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Geschikt voor: 

Kratten waaronder E1 & E2 & E3, broban en klap-kratten 

Diverse pallets 

Broodkoppels & bakplaten 
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UNIKON - SPIN DRYER 
 

De Unikon Spin Dryer, ook wel centrifugaal droger of spinner genoemd, is een flexibele, 
duurzame en innovatieve oplossing voor het drogen van diverse soorten gewassen 
productdragers. Hierbij kunt u denken aan kleine CBL 8 kratten tot aan zware Broban kratten. 
Maar ook broodkoppels en pallets kunnen moeiteloos worden gedroogd. 

De Spin Dryer biedt door zijn geavanceerde luchtstromen een verbluffend droogresultaat van 
maximaal slechts enkele grammen vocht per eenheid.  

De spinner kan een uitbreiding zijn op uw bestaande wasmachine en is moeiteloos te integreren 
in uw bestaande wasproces.  De centrifugaal droger kan ook geleverd worden als onderdeel van 
een Unikon wasinstallatie waardoor een complete was– en droogoplossing wordt gerealiseerd. 
 

Energieverbruik en subsidie. 

De efficiëntie van de Unikon Spin Dryer resulteert in een energiebesparing t.o.v. luchtgeblazen 
drogers van maximaal 90%.   
 

De Unikon Spin Dryer is: 

• flexibel. Diverse maten en soorten producten. Standaard: Hoogte < 320mm,            
diameter < 860mm. Special op aanvraag 

• multi inzetbaar: van lage tot hoge kratten, klapkratten, pallets, brobans, bakplaten en 
broodkoppels 

• compact. Zeer geschikt om ruimte te besparen  

• modulair. Aanvulling op bestaande was-proces of onderdeel van nieuwe wasmachine 

• efficiënt. Standaard 800 producten per uur. Uitbreidbaar tot 2400 producten per uur.  

• energiezuinig. Verbruik slechts 3,5 kWh. Tot 90% energiebesparing 

• effectief. Maximaal restvocht enkele grammen per eenheid  

• geluidsarm. Zeer laag geluidsniveau ten opzichte van luchtgeblazen drogers 
 

 

Unikon staat voor: 

• Kwaliteit. Gebruik makend van A-merk onderdelen 

• Meer dan 50 jaar ervaring 

• Gebruiksvriendelijkheid 

• Lage onderhoudskosten 

• Water en energie zuinige systemen 

• Wereldwijde Unikon service 
 

Als u vragen hebt of u zoekt een industriële wasinstallatie, neem 
dan contact met ons op. 

 

UNIKON biedt al meer dan 50 jaar hoogwaardige (op maat gemaakte) industriële 

was– en droogoplossingen! 


