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HALO 500

HALO 1000

HALO 1500

HALO 2000

De Halo is toonaangevend op het gebied van sensorgebaseerd 
sorteren op kwaliteit en grootte van hele aardappelen, groenten 
en fruit. Dankzij de prestaties en het lage aantal onterechte 
verwijderingen is de voedselveiligheid hoger. De Halo combineert 
intelligente software met geavanceerde bediening. Het resultaat? 
Flexibiliteit en nauwkeurigheid in een betrouwbare, compacte 
sorteermachine met een lange levensduur.

• Eenvoudige installatie
• Verminderde arbeidsvereisten, tot 80%
• Verhoogde capaciteit, tot 25%
• Sneller verpakken
• Hogere opbrengst
• Lage operationele kosten
• Snelle terugverdientijd

WERKPRINCIPE 
Het voedsel wordt gelijkmatig over de invoerband verdeeld en wordt in de vrije val door camera's aan beide kanten van de stroom 
gescand. Een paar milliseconden later worden de defecte elementen verwijderd door intelligente ejectoren die zich aan het einde van 
de invoerband bevinden, terwijl het goede voedsel verder door het sorteerproces wordt geleid.

AfmetingenModel

AFMETINGEN EN SPECIFICATIES*

Breedte Lengte Hoogte Invoerverhoging Stroom Lucht

1350 mm 3120 mm 1750 mm 500 mm

1850 mm 3120 mm 1750 mm 1000 mm

2350 mm 3120 mm 1750 mm 1500 mm

0,3 kVa   70 l/min

1,0 kVa 120 l/min

2,0 kVa 180 l/min

Voorzieningen

2850 mm 3120 mm 1750 mm 2000 mm
3,3 kVa      240 l/min

(53”) (147”) (83”) (20”)

(73”) (147”) (83”) (40”)

(93”) (147”) (83”) (60”)

(112”) (150”) (83”) (80”)

*Informatie is ter referentie en onderhevig aan wijziging afhankelijk van de daadwerkelijke toepassing.

De Halo gebruikt sensorblokken boven en onder om elk indivi-
dueel object tijdens het proces te bekijken met behulp van een 
combinatie van led- en CCD-camera en NIR (Near InfraRed). 
Hierdoor kan er gerichte spectroscopie worden verricht met een 
precisie van 1 mm. Dit geavanceerde systeem bekijkt en analyseert 
de zichtbare kenmerken (kleur, vorm, onvolkomenheden, vreemd 
materiaal enz.) evenals de defecten in de samenstelling van het 
product die op het oog minder goed of niet zichtbaar zijn. Deze 
benadering garandeert een duidelijk zicht en weinig onderhoud. 
Het resultaat is dat er zeer nauwkeurig, flexibel en beheersbaar 
kan worden gesorteerd. 

TECHNOLOGIE VOORDELEN

VOORZICHTIGE PRODUCTVERWERKING

Dankzij het ontwerp wordt er een voorzichtige productverwerking 
gerealiseerd. Het eerstegraads voedsel wordt voorzichtig door 
de machine geleid terwijl het tweede- en derdegraads voedsel in 
aparte stromen zeer precies en nauwkeurig wordt omgeleid door 
intelligente ejectoren. Er zijn meerdere opties voor gradatie
beschikbaar.


