
 

Op onze stand presenteren wij echte innovaties, nieuwigheden  
en KRONEN-Klassiekers zoals u gewend bent: live en met product.

Het internationale KRONEN-team kijkt ernaar uit om u persoonlijk  
te  kunnen verwelkomen - en zal u adviseren op basis van uw  
individuele behoeften.

Uitnodiging 
Wij zien naar u uit.
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MPC 100  
Handmatige snijmachine  
voor ananasstukjes

Gestanste en geboorde ananas- 
cilinders in gelijke stukken snijden

LIJN
Volautomatische, innovatieve verwerkingslijn voor  
sla en bladgroenten met een maximum tot 2 ton/uur

• De nieuwe maatstaf op het gebied van hygiëne
• SMART: alle machines zijn in één netwerk verbonden
• Continue en delicate verwerking voor maximale  

efficiëntie en de hoogste kwaliteit
• Met volledige integratie van onder meer dynamische weegsystemen  

en mechanische en optische sorteeroplossingen van KRONEN-partners.
• Wij adviseren en plannen: voor elke klantwens de juiste oplossing.

We zien onszelf als een ideeënwerkplaats die innovatieve, op maat 
gemaakte oplossingen levert ten behoeve van onze klanten.

Deze innovaties zullen wij  
op de beurs onthullen!

HELICAL-Wasser

Innovatief wassysteem voor tot  
wel 2,5 7/u sla, groente en fruit

GEWA AF
Voorwas-machine

GEWA XL
HELICAL-Wasser

K 850
Centrifuge droogsysteem

VIRTUEEL Hoogtepunt:
Intelligent wegen, wassen, drogen en sorteren

Innovaties en nieuwigheden

HEWA 3800V



Nog meer machines voor uw productie: 
live en operationeel gedemonstreerd

GS10-2
Bandsnijmachine

GS20
Bandsnijmachine

AS6
Appelschil-en
snijmachine

MINI
Verpakkingsmachine

LEAF
Verpakkingsmachine

FLEX L
Verpakkingsmachine

AS4
Appelschil-en snijmachine

KUJ V
Blokken-, stift- en
plakkensnijmachine

S021
Spiraalsnijmachine
voor groenten

4 persoons 
prep-tafel

DECONWA Prep
Decontaminatie-/ 
wassysteem

PDS4L
Paprika  
ontkern- en  
deelmachine

UVC Lock
decontaminatie-sluis

PGW
Stansmachine

HGW
Stansmachine

S198
Sticks-snijmachine

KS100 Plus
Sla- en groentencentrifuge

KS7 Eco
Sla- en groentencentrifuge



Van natuurlijke, verse oorsprong naar KRONEN-excellentie & kwaliteit.via technische, innovatieve verwerking

WELKOM BIJ KRONEN



Wij nodigen U uit!
Onze KRONEN beurschef  
Andreas Eigner maakt  
echte kleine lekkernijen  
voor u.

LIVE
COOKING
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KRONEN GmbH Römerstraße 2a · D-77694 Kehl am Rhein 
Tel.: +49 (0) 7854 9646-0 · Fax: +49 (0) 7854 9646-500 · E-Mail: info@kronen.eu

MADE IN 
GERMANY

Een bedrijf van Zillgith
Beteiligungs-GmbH

The World of KRONEN

Scan me!

Bij KRONEN werken we met passie aan machines en lijnen die de  het  
voedsel vers houden tijdens de verwerking. Wij ontwikkelen oplossingen  
op maat, die efficiënt en veilig zijn. Wat wilt U verwerken?


