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PINTRO® garandeert steeds een ambachtelijk
en egaal uitzicht, een vast gewicht en een  
constante kwaliteit!

PINTRO®  MBF 50-C & MBF 50

Toepassingen  
• Gehaktballen

• Vlees

• Vis

• Gevogelte

• Kaas

• Groenten

• Soepballetjes

• Fondueballetjes

• Balletjesbrochette

• Falafel

• Köttbullar

Voordelen
• Snel en eenvoudig monteren en demonteren

• Onderhoudsvriendelijk

• Snelle wissel van ander kaliber voor een ander grootte balletje

• Past op elke type hydraulische of vacuüm vulbus

• Kan ook gebruikt worden als portioneerapparaat 
 op een hydraulische vulbus
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Elke machine is gebouwd volgens de geldende CE normen en bestaat uit hoogwaardig materiaal. De onderdelen bestaan 
hoofdzakelijk polyethyleen en RVS. Veel onderdelen zijn IP69K, clean design geschikt voor de voedingsindustrie. Alle 

onderdelen zijn bestand tegen temperatuurverschillen en geschikt om te gebruiken in koele en vochtige ruimtes.

MBF 50-C             MBF 50
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Technisch

Gewicht machine 70 kg 15 kg
Afmetingen machine 
(L x B x H) 135 x 60 x 140 cm 50 x 16 x 35 cm

Voltage
230V
110V, 400V

Frequentie
50Hz
60Hz

Doelgroep

KMO

Industrie

Andere

Transportband (1m)

Verneveling transportband

CE-conform

DIN EN 349 - conform

Verrijdbaar

IP67

105 cm



Beide machines kunnen aangesloten 
worden op elk type hydraulische of vacuüm 
stop- of vulbus. PINTRO® voorziet telkens 
een gepaste aansluiting.

Het opvangen van de balletjes kan  
op verschillende manieren:

• direct in heet water

• op een transportband

• in stapelbakken

• ...

Nog niet in het bezit van een stop-  
of vulbus? Vraag ernaar op info@pintro.be.

Werkwijze
MBF 50

werkwijze en 
praktijkvoorbeelden

praktijkvoorbeeld

MBF 50-C
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Werkwijze Accessoires

PINTRO® kan ook zorgen voor een integratie van haar toestellen in uw huidig productieproces.
Contacteer ons voor meer info op info@pintro.be

Kalibers:
Door een eenvoudige wissel van 
kaliber (=drukpot + messenset) wordt 
een andere grootte gehaktballetje 
gemaakt (voorbeeld van een kaliber; 
in dit geval 42 mm).

Zwanenhals:
Zorgt voor een grotere flexibiliteit en 
verhoging van de uitgang van de balletjes 
(tot +35 cm, enkel i.c.m MBF 50) 

*Het gewicht van de gehaktbal wordt bepaald door de massadichtheid 
van het gehakt. De massadichtheid die voor de berekening van het gewicht 
wordt gebruikt is 1 kg/dm3.

Standaardkalibers (pot + messenset) gewicht*         Capaciteit / min (+-)

  Kg  Porties 

Ø18 mm ±4 gr 3   810

Ø25 mm ±10 gr 6  540

Ø30 mm ±20 gr 5  270

Ø37 mm ±30 gr 8  270

Ø42 mm ±40 gr 11  270

Kaliber op maat 
(min. 10mm - max. 42 mm)    
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PINTRO’S voordelen

PINTRO verwerkt

PINTRO’S doelgroepen

small
enterprise

hygienic time-saving

medium
industry industry

multi-
functional safe

artisanalergonomic

vegetables

candy poultry

www.pintro.be

POWERED BY

YouTube kanaal: https://goo.gl/CUgYg7
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PINTRO®

in actie op ons  
YouTube-kanaal

Voor algemene info kunt u ons contacteren:
E info@pintro.be T +32 9 224 91 01 W www.pintro.be

PINTRO® is een geregistreerde merknaam en is beschermd door verschillende patenten


