
Chocolade & 
zoetwaren

Industriële was- en droogmachines

EXCEPTIONAL WASHING SOLUTIONS



Als producent van chocolade of zoetwaren 
weet u hoe belangrijk een goede reiniging van 
uw productiemiddelen is. Hiermee valt of staat 
de kwaliteit van uw product. Chocola, olie en 
suiker zijn lastig te verwijderen, vooral als het 
in hoekjes en randen van emmers of mallen 
gaat zitten. Unikon begrijpt de uitdagingen 
waarmee u te maken krijgt en dankzij onze 
jarenlange ervaring bieden wij u de juiste 
oplossing aan. Wij zorgen ervoor dat alle 
productie-, verpakkings- en transportmiddelen 
werkelijk schoon (en droog) zijn.

Alle mallen 100% hygiënisch schoon
Chocolade residu blijft in uw malllen achter en is lastig te 

verwijderen. Daarbij gebruikt u verschillende productiemiddelen in 
verschillende vormen en maten die allemaal in dezelfde machine 
gewassen (en gedroogd) moeten worden. U zoekt dus één 
wasmachine die al uw productie- en transportmiddelen optimaal en 
hygiënisch reinigt en droogt. UNIKON biedt u de ideale oplossing aan, 
mede dankzij haar vooruitstrevende pivoterend sproeisysteem.

Helemaal droog en klaar voor gebruik
Productiemiddelen dienen zo droog mogelijk uit de was- en 

droogmachine te komen omdat ze gelijk weer gevuld moeten worden 
met chocolade of een andere product. U weet uit ervaring hoe funest 
water/vocht is voor de kwaliteit van uw producten. UNIKON heeft 
ruime ervaring met dit soort eisen en wensen die specifiek voor de 
zoetwaren en chocolade industrie zijn.

Goede afvoer van damp en geluidsarm
Staat de wasmachine in een productieruimte, dan is een goede 

dampafzuiging bijzonder belangrijk. Vocht kan uw productieproces 
namelijk ernstig verstoren. Daarnaast kan het geluid van een 
wasmachine hinderlijk zijn voor uw werknemers. UNIKON heeft 
diverse oplossingen om dampvorming te vermijden en het geluid te 
reduceren.

Wij bieden u graag dé oplossing aan
Sinds 1968 levert UNIKON wereldwijd was- en 

droogmachines aan de chocolade- en zoetwarenbranche. 
Dankzij deze jarenlange ervaring begrijpen wij wat de 
specifieke behoeften zijn binnen uw branche en bieden u 
de juiste oplossing aan.

Uw (chocolade)mallen, emmers en kratten

 continu
 hygiënisch schoon
 én droog

Ontwikkeling en fabricage in eigen huis
Wij ontwikkelen, fabriceren, verkopen en onderhouden 

wereldwijd industriële wasmachines en drogers vanuit 
onze vestiging in Barneveld, Nederland. Wij werken nauw 
samen met onze partners over de hele wereld maar 
de ontwikkeling en fabricage van onze oplossingen is 
volledig in eigen huis. Hierdoor zijn wij opvallend flexibel 
in het voldoen aan uw wensen en eisen. Mocht er 
onverhoopt iets met uw machine aan de hand zijn, dan 
helpen wij u snel en oplossingsgericht binnen 24 uur.
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UNIKON helpt u 
graag met

9	Intensieve reiniging speciaal afgestemd 
op (chocolade)mallen, emmers en 
kratten. Iedere vervuiling of restproduct 
wordt, dankzij ons vooruitstrevend 
pivoterend sproeisysteem met nozzles,  
gegarandeerd verwijderd.

9	Uniek droogresultaat. UNIKON heeft 
diverse methodes om uw producten 
optimaal te drogen. Onze zogenoemde 
luchtmessen worden specifiek geplaatst 
en aangepast aan uw product(en) zodat 
alle hoekjes van uw mallen en inkepingen 
van emmers en kratten optimaal worden 
gedroogd. Onze hoogwaardige spindroger 
droogt producten zoals kratten, 
bakblikken en pallets hygiënisch en 
energiezuinig en met een droogresultaat 
van slechts enkele grammen.

9	Duurzaamheid dankzij UNIKON’s 
unieke sproeisysteem, doseerpomp en 
hergebruik van waswater. Hierdoor wordt 
efficiënt omgegaan met water, energie 
en chemicaliën. Daarnaast zijn onze 
machines 100% recyclebaar.

9	Stickerverwijderaar door met hoge 
druk zelfs verschillende lagen stickers 
te verwijderen, zowel plastic als papier. 
Hiervoor wordt gerecycled water 
gebruikt en stickerresten worden direct 
afgevoerd waardoor ze geen verstopping 
veroorzaken in het filtersysteem.

9	Modulaire en compacte machine. 
Ruimte is vaak een probleem in de 
productieomgeving. Onze machines zijn 
modulair op te bouwen waardoor ze 
relatief eenvoudig in het productieproces 
te implementeren zijn.

9	Goede dampafzuiging waardoor 
vrijgekomen damp van de wasmachine 
uw productie niet aantast. Daarnaast 
zorgt goede dampafzuiging voor een 
prettig werkklimaat. 

9	Hoogwaardige kwaliteit tot in ieder 
detail waardoor onderhoudskosten laag 
zijn en uw productie hoog.



Wij refereren graag naar onder andere deze projecten

Opdrachtgever Eén van ’s werelds grootste producenten 
van chocolade - Rusland

Toepassing In-line wassen en drogen van 700 chocolade- 
mallen en 200 kratten per uur.

Uitdaging Na wassen en drogen gaan producten rechtstreeks naar productie. 
Het geluid van machine moet gereduceerd worden.

Onze oplossing  UNIKON TUNNELWASMACHINE, een compacte machine met 
krachtige, energie efficiënte pomp en speciale coating om geluid te 
reduceren. Gebruik van luchtmessen om producten te drogen. 

Opdrachtgever Producent snoepgoed, Frankrijk
Toepassing Wassen en drogen van kratten, deksels en 

emmers ten behoeve van snoepgoed, 100 tot 
300 stuks per uur.

Uitdaging Veelheid aan suiker vormt klonten en hardnekkige vervuiling 
waardoor intensieve reiniging noodzakelijk is. Producten worden 
gelijk weer gevuld dus moeten droog uit de machine komen. 
Bediening door één persoon.

Onze oplossing UNIKON TUNNELWASMACHINE met intensieve voor- en hoofdwas 
op hoge temperatuur. Speciale luchtmessen en droogtunnel voor 
optimaal droogresultaat en een retourbaan.

Opdrachtgever Producent chocoladerepen, Verenigde Staten
Toepassing Wassen en drogen van chocolademallen en 

platen, 100 per uur.
Uitdaging De mallen hebben een bijzondere en verschillende 

structuur die lastig te reinigen en drogen is. Machine door 1 man te 
bedienen.

Onze oplossing UNIKON TUNNELWASMACHINE met pivoterend sproeisysteem 
met RVS nozzles. Speciaal afgestelde luchtmessen voor optimaal 
droogresultaat en een retournbaan.

UNIKON staat voor:

• Kwaliteit, uitsluitend A-merk onderdelen
• Machines 100% recyclebaar
• Gebruiksvriendelijk
• Lage onderhoudskosten
• Waterbesparende en energiezuinige systemen
• Wereldwijde Unikon service

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

Hermesweg 30 A 
3771 ND Barneveld 
Nederlands

+31 (0) 88 - 877 0500

info@unikon.com

www.unikon.com

UNIKON biedt al meer dan 50 jaar hoogwaardige (op maat gemaakte) industriële was– en 
droogoplossingen!


