
Vleesverwerkende 
industrie

Industriële was- en droogmachines

EXCEPTIONAL WASHING SOLUTIONS



Uw bedrijf kan alleen kwaliteitsproducten leveren 
als u beschikt over een schone en hygiënische 
productieomgeving. Dit is een hele uitdaging 
aangezien de hygiëne normen streng zijn en 
de vervuiling zwaar. Ingedroogd vlees, bloed 
en vet kunnen zeer hardnekkig zijn. Tijdens het 
reinigen kan door eiwitten ook ongewenst schuim 
ontstaan. Bacteriële verontreiniging wegens 
onjuiste reiniging kan vergaande consequenties 
hebben voor uw bedrijf en uw klanten. Unikon 
zorgt ervoor dat alle productie-, verpakkings- en 
transportmiddelen daadwerkelijk schoon (en 
droog) zijn.

Verschillende soorten mallen en snijplanken 
hygiënisch schoon
In uw bedrijf maakt u gebruik van verschillende soorten 

productiemiddelen. Of het nu gaat om een snijplank met groeven 
waar vleesresten in zitten of om verschillende soorten vlees mallen. 
Bij handmatige reiniging is het product misschien optisch schoon maar 
bacteriën blijven achter in de hoekjes en groeven. Dankzij UNIKONS 
uniek, krachtig pivoterend reinigingssysteem en speciaal hiervoor 
ontworpen machines worden ál uw productiemiddelen hygiënisch 
schoon.

Uitbeenhandschoenen snel en hygiënisch 
wassen en drogen
Uitbeenhandschoenen worden vaak nog met de hogedrukspuit 

gereinigd. Een arbeidsintensief en niet hygiënisch proces. 
Vleesresten (en dus bacteriën) gaan in de mazen van de handschoen 
zitten en restvocht werkt bateriegroei in de hand. UNIKON heeft een 
wasmachinelijn ontwikkeld die maximaal 50 uitbeenhandschoenen in 
één keer hygiënisch schoon kan wassen en drogen.

Vleeskratten direct klaar voor gebruik
Naast hygiëne en juiste temperatuur is het voorkomen van restvocht 

op de productiemiddelen belangrijk om schimmelvorming te voorkomen. 
Een krat moet volledig droog zijn voordat het vlees erin gaat. Het is 
lastig om plastic kratten snel droog te krijgen maar met de nieuwste 
technologie heeft Unikon hiervoor een passende oplossing.

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

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

Uw kratten, snijplanken, uitbeenhandschoenen,
mallen en trolleys

 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	Hygiënische reiniging speciaal afgestemd 
op vleeskratten, snijplanken, mallen en 
trolleys. Iedere vervuiling of restproduct 
wordt gegarandeerd verwijderd waardoor 
(kruis)besmetting, bacteriën en schimmels 
geen kans hebben.

9	Roterend filter waardoor vleesresten 
direct verwijderd worden uit de machine 
en niet in het afvalwater of filtersysteem 
blijft zitten.

9	UV-tunnel voor het desinfecteren van 
productiemiddelen of – dragers zonder 
gebruik te maken van chemicaliën.

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	Eén wasmachine voor al uw verschillende 
soorten producten. Kratten, snijplanken 
en mallen kunnen gereinigd en 
gedroogd worden in één wasmachine. 
Water toevoer, chemicaliën dosering 
en temperatuur kunnen eenvoudig 
aangepast worden.

9	Uniek droogresultaat. UNIKON heeft 
een technologisch hoogwaardige 
spindroger die zelfs vleeskratten 
helemaal droog maakt aan het einde van 
het wasproces.

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

9	Modulaire en compacte machine. 
Ruimte is vaak een probleem. Onze 
machines zijn modulair op te bouwen 
waardoor ze eenvoudig in het 
productieproces in te passen zijn. Dankzij 
de krachtige pomp en pivoterend systeem 
kunnen wij de machines zeer compact 
bouwen.

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



UNIKON staat voor:

• Kwaliteit, uitsluitend A-merk onderdelen
• Machines 100% recyclebaar
• Gebruiksvriendelijkheid
• Lage onderhoudskosten
• Water besparende en energie zuinige 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 
Nederland

+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!

Wij refereren graag naar o.a. deze projecten

Opdrachtgever Internationaal vlees en voedsel bedrijf - Japan
Toepassing Wassen van sterk vervuilde trolleys waarin vlees 

gerookt wordt, 20 trolleys per uur
Uitdaging Hoogte van de machine aanpassen aan invoer 

niveau van werkvloer, verschillende wasprogramma’s 
afhankelijk van de vervuiling, trolley moet bacterieel en visueel 
schoon zijn

Onze oplossing UNIKON TROLLEY WASSER Standaard machine werd aangepast in 
hoogte zodat trolleys eenvoudig in machine gereden kunnen worden, 
sproeisysteem in hoogte en capaciteit verstelbaar afhankelijk van 
trolley en vervuiling, meerdere machines kunnen in 1 cyclus gewassen 
worden

Opdrachtgever Voedsel industrie - Amerika
Toepassing Wassen van hamvormen, 300 stuks per uur
Uitdaging De beschikbare ruimte was beperkt, 

bijzonder sterke vervuiling
Onze oplossing UNIKON TUNNELWASMACHINE Aangepaste invoer van de producten 

en aangepaste pomp waardoor hogere capaciteit mogelijk is en de 
machine een kleinere footprint heeft

Opdrachtgever Slachterij - Nederland
Toepassing Wassen en drogen van uitbeenhandschoenen. 

50 handschoenen 
per wascyclus van 15 minuten

Uitdaging Door de structuur van de handschoenen zijn vuil en 
bacteriën lastig te verwijderen. Aantal te wassen 
handschoenen per uur is hoog

Onze oplossing UNIKON HANDSCHOENWASSER Compacte stand-alone machine met 
lage waterconsumptie en hoge productiviteit (50 handschoenen per 
kwartier). Machine is tevens voorzien van een droogsysteem


