
CATALOGUS
Flessen reinigingslijn CROWN-BAELE

OMSCHRIJVING CROWN-BAELE D30 30/3/104 SL double end reinigingslijn, bj. 2014 uit 
faillissement Léberg Bronnen.

STARTDATUM 9 april 2021 om 10:00

EINDATUM 19 april 2021 vanaf 14:00

BEZICHTIGING  Enkel op afspraak via organisator
Woensdag  14 April  2021 van 10:00 tot 12:00
BE-1760 Roosdaal, Puttenberg 2

AUCTIM PARTNER MOYERSOEN NV
Helststraat 47, 2630 Aartselaar, België
+32 3 827 21 31 - info.moyersoen@auctim.be
BTW BE 0452.153.622

AFGIFTE  Onmiddellijk na betaling. Enkel op afspraak via de organisator, 
en vóór 
Vrijdag   30 April  2021 tot 16:00
BE-1760 Roosdaal, Puttenberg 2

Bieden uitsluitend via internet!

Catalogus aangemaakt op 19 april 2021 om 06:00
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Kavel Omschrijving Openingsbod

1 1 "double end" reinigingslijn CROWN-BAELE type: D30 
30/3/104 SL voor het reinigen van flessen van 20 cl en 1 
liter 
Bouwjaar: 2014 
Order nr: 99-37-69 

• Nominale capaciteit: 27273 flessen/uur voor 20 cl 
flessen/ 18182 voor 1 liter flessen
• Kroonkurken diameter 26 mm, schroefdoppen
• Etiketten worden verwijderd
• Constructie in 6 secties, 
• 30 flessen per rij
• 3 loogbaden 
• stap van flessencellen: 104 mm
• stap van de flessenkorven: 160 mm
• loog-dompeltijd: 5,06 minuten bij 30000 flessen/ 
uur
• loog-contacttijd:7,10 minuten bij 30000 flessen/ 
uur

Specificaties: 

• zwart gelakte gietijzeren voetplaten 
• roestvrij stalen opvanggoot voor het verzamelen 
van vloeistofresten uit de flessen
• roterende injectiebuizen tussen loogbaden en in de 
voor en naspoelzones 
• voorspoeling en zijwanden van het 1ste bad in AISI 
304 L roestvrij staal 
• warmte-isolatie van de stoom en 
condensaatleidingen
• dak boven de baden uitgevoerd in roestvrijstaal 
AISI 304 L 
• waterfiltratie in de na-spoeling via dubbele 
steekzeven 
• na-spoeling in RVS AISI 304 L
• handbediende "steam guns" om de na-spoeling te 
steriliseren 
• automatische waterbesparingssysteem via een 
gestuurde klep voor drukreductie en debietcontrole 
• platen warmtewisselaar voor het terugwinnen van 
calorieën tussen eerste en laatste loogbad

5.500 €
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• hoofdaandrijving met Multi Drive Systeem 
• plastic inzetstukken in de flessencellen voor 
flessen met schroefdraadsluiting
• badenverwarming door ondergedompelde 
roestvrijstalen buisspiralen, gevoed met stoom op de 
voedingsdruk van de klant (max 6 bar)
• automatische temperatuurregeling met alles-of-
niets kranen
• automatisch PLC gestuurde voorverwarming van 
de baden 
• gemotoriseerde kranen op de hoofdleidingen voor 
stoom en water 
• collector voor restwater en ledigen van de baden 
• collector voor terugwinning van condensaat 
• automatisch overpompcircuit tussen de baden 
compleet met pomp (leidingen in staal)
• etikettenextractoren op de loogbaden
• voedingsleidingen van de injecties en 
besproeiingen in de loogbaden uitgerust met filters in staal 
• loopbrug langs de zijde van de reductiekasten en 
tussen de etikettenextractoren 
• dak van de machine rondom afgesloten met een 
reling 
• niveaucontrole en laag niveau alarm op de baden 
• controlepaneel SIEMENS OP 270 aan de invoer 
voorzien van beeldscherm 
• bedieningspaneel aan de uitvoer 
• elektrische kasten in RVS uitgevoerd volgens CE 
norm EN60.204.1 met daarin SIEMENS PLC type S7
• Airconditioning van de elektrische kasten in geval 
van MDS met EB versie
• overspanningsbeveiliging ( uitgezonderd bij 
bliksem) en fasecontrole in de elektrische kast
• motoren met veiligheidsschakelaars zonder 
terugmelding 
• smeernippels gegroepeerd per machinesectie 
• afsluiter voor aansluiting kistenwasser 

Opties: 

• Warmte-isolatie van het dak, bodem en zijkant van 
de baden aan de kant van reductiekasten 
• collector voor het afvoeren van dampen bovenaan 
de na-spoeling, voor aansluiting op schouw (de schouw is 
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exclusief)
• automatische controle en dosering van loog en 
additief in de 1ste 2 loogbaden via PLC en van additief 
alleen in het overige bad 
• automatische i.p.v. manuele niveaucorrectie 
• besproeiing van bevroren flessen

Totale afmetingen: 13000 x 7000 x H 3300 mm

Nieuwprijs 2014: € 582.460,00

Opgelet: de koper kan de machine en/of onderdelen niet 
verwijderen via het dak.
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