
Snel rendement uit uw investering:
De JEROS platenpoetsmachine is zeer tijdsbespa-
rend. Het schoonmaken én insmeren van 100 pla-
ten neemt nauwelijks 6 à 8 minuten tijd in beslag. 

De JEROS platenpoetsmachine is geschikt voor
platen zonder, of met 2 evenwijdig opstaande ran-
den. Elk toestel wordt aangemaakt volgens de
platen van de klant : dikte – breedte.

Desgewenst kan de machine aangepast worden
voor het reinigen van platen met 2 verschillende
breedtes.

Dwarsborstels:
Sinds meer dan 15 jaar zijn de onderste staalbor-
stels voorzien van dwarsborstels. De platen wor-
den door de machine gevoerd met de te reinigen
zijde naar beneden. De dwarsborstels zorgen
ervoor dat de randen en hoeken  van de platen
perfect gereinigd worden. Ze beperken slijtage
van de hoofdborstels en zijn eenvoudig en snel
te vervangen.

Automatisch insmeren:
Olie wordt op een rubberen rol aangebracht
via een draaiende stang die zich in de olie-

schaal bevindt. De rubberen rol op haar beurt,
verdeelt de olie gelijkmatig over de bakplaten.

Het systeem kan aan/uitgeschakeld worden
en de hoeveelheid olie is eenvoudig te regelen.

JEROS Platenpoetsmachine
Schone en ingesmeerde platen altijd gebruiksklaar!



De voorschra-
per zorgt voor

het schoon-
schrapen van
aangebrande

resten voordat
de staalborstels
hun werk doen.
Hierdoor moet

de machine
zelf niet zo

snel gereinigd
worden.

Door de precisie-geslepen staalborstels wordt
het geluid gereduceerd en wordt een lange

levensduur van de platen en borstels gegaran-
deerd. Ze zorgen voor perfecte schoonmaak

van de platen. De JEROS platenpoetsmachine
is uitgerust met vervangbare dwarsborstels.

2 veiligheidsschakelaars zorgen
voor de nodige bescherming.

De transport-/
pletwalsen
worden exact
afgesteld op
de plaatdikte
zodat de platen
probleemloos
door de machine
lopen. De grote
diameter van de
rollen voorkomt
plaatvervorming.

Automatische insmeerrollenDe nylon borstels van het type 6015 zor-
gen voor een 100% zuivere oppervlakte.
Ze zijn eenvoudig en zonder gereed-
schap te demonteren om eventueel in
de JEROS pottenwasmachine schoon-
gemaakt te worden.

ZO NIETmoet het... zo!



Snelreinigingssysteem voor de borstels:
De borstels worden in enkele seconden
gereinigd. Tot 95% van de resten wordt
verwijderd. Het volstaat aan de hendel

te trekken.

Roestvrijstalen frame:
Alle JEROS platenpoetsmachines zijn vervaardigd

uit roestvrij staal, ook het frame. Door de jaren
ervaring brengt JEROS topkwaliteit met een mini-

mum aan onderhoudskosten.

Gepatenteerd systeem voor 
platen met geperforeerde bodem:
Platen met geperforeerde bodem worden tot in
de gaatjes perfect gereinigd. De bovenste borstel
draait in de richting van de plaat. De haartjes zijn
lang genoeg zodat ze helemaal in de gaatjes van
de plaat komen en het vuil naar beneden duwen.
Het vuil wordt dan door de onderste borstel in de
opvanglade geveegd.

Waarschijnlijk het beste
40 jaar ervaring staat voor TOPkwaliteit!



❖ Voorschrapersysteem

� Voorste transport-/
pletwalsen

� Reinigingssysteem

� Precisie-geslepen
staalborstels

� Transportwalsen

� Uitneembare nylonborstels

� Eindborstel

� Automatische smeerinrichting (Alle types zijn eveneens verkrijgbaar zonder de smeerinrichting.)

JEROS - Voor elke bakker 
het juiste type

Afmetingen:
(H* x X x D)

Type 6011
800-1050 x B x 630 mm

Type 6015
800-1050 x B x 780 mm

Spanning: 
3x230 V
3x400 V
Maximaal vermogen: 2 kW 3-fasig

*hoogte te bepalen door de klant van 800 tot 1050 mm.

A = 
breedte

plaat in mm

X (B) =
breedte

machine mm

788
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1108

1358

Type
Versie

508

658

828

1078

6011 125 - 500
6015 125 - 460
6011 501 - 650
6015 461 - 610
6011 651 - 820
6015 611 - 780
6011 821 - 1070
6015 781 - 1030
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Eindborstel

Werkwijze van de JEROS platenpoetsmachine type 6011
De platen worden in de machine gebracht met de bakzijde naar beneden.

De voorschraper, waarlangs de platen in de machine gebracht worden, verwijdert de grote resten. De druk van
de walsen garandeert een optimale reiniging en het behoud van een homogene plaatoppervlakte.

De voorste transport-/pletwalsen zorgen voor correct transport van de platen in de machine. 

De snel draaiende precisie-geslepen staalborstels zorgen ervoor dat zelfs ingebakken 
resten verwijderd worden en in de afvallade terechtkomen. De afvallade moet dagelijks 
geledigd worden en kan eventueel in de JEROS pottenwasmachine schoongemaakt 
worden. 

De unieke nieuwe eindborstel verwijdert alle fijne restjes zodat de platen perfect 
schoon zijn vóór het insmeren.

De transportwals voert de platen door de automatische smeerinrichting.

De platen vallen op de platenopvangwagen naast de machine.

Werkwijze van de JEROS platenpoetsmachine type 6015 
Zelfde werkwijze als type 6011 met volgende uitzondering: 

De transportwals voert de platen via de nylon borstels naar de automatische smeerinrichting. 
Daarna vallen de platen op de platenopvangwagen naast de machine.

Optie : Keuzemogelijkheid om de nylon borstels te vervangen door haarborstels.



Reiniging en insmering van 100 platen in 6 à 8 minuten ❖ snel rendabiliteit van uw investering.

Regelbare smeerinrichting. ❖ perfect gelijkmatige insmering van de platen. 

Optionele keuze van de machinehoogte (80 tot 105 cm) ❖ ergonomisch.

Bereikbaarheid en instelbaarheid van de borstels ❖ optimale regelbaarheid van de borsteldruk en maxi-
mum gebruik van de borstels.

Transport-/pletwalsen ❖ voorkomen vervorming van de platen en garanderen een lange 
levensduur van de platen.

Voorschraper ❖ mindere bevuiling in de machine.

Separate dwarsborstels ❖ mindere slijtage van de borstels en beperking kosten wisselstukken.

De platenpoetsmachine is gemonteerd op wielen Ø 125 mm ❖ gemakkelijk verrijdbaar.

Snelreinigingssysteem voor de borstels ❖ reiniging in enkele seconden zonder demontage.

Optioneel roestvrijstalen borstels.  

JEROS verdeler:

JEROS A/S
Nyborgvej 8 Tel: 0045 63 62 39 13 E-mail: jeros@jeros.dk
DK-5750  Ringe Fax:0045 62 62 33 01 Htt://www.jeros.com
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e fabrikant heeft het recht technische gegevens te
w

ijzigen indien nodig.

Tal van redenen
om te investeren in een JEROS platenpoetsmachine!

Veiligheidskap,
afvallade, olieschuif
en nylon borstels
zijn eenvoudig
demonteerbaar
zonder gebruik van
gereedschap voor
snelle en eenvou-
dige reiniging.

JEROS platenopvangwagen.

Clean

and

happy...



JEROS Platenpoetsmachine
Uw platen verdienen

de beste reiniging!


