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De Helius-sorteermachine met vrije val is zeer geschikt voor 
producenten om noten, gedroogd fruit, (IQF-)fruit en groenten te 
sorteren. Met de technologie kunnen producten met ongewenste 
verkleuringen, vreemd materiaal, defecten, onvolkomenheden 
en verontreinigingen die op het oog niet zichtbaar zijn, worden 
verwijderd.

• Maximale efficiëntie in alle omstandigheden
• Geen kalibratie nodig
• Klein formaat
• Uitbreidbaar
• Zelflerend 
• Weinig onderhoud
• Eenvoudig in het gebruik

WERKPRINCIPE 
Een invoerschudder of -vuller verdeelt het product gelijkmatig over de gehele inspectiezone. Het product valt in het 
inspectiegebied en wordt daar gescand door lasers. Een paar milliseconden later worden de defecte elementen  
weggeblazen door een krachtige, gerichte stoot lucht, waardoor deze naar het afvalgebied worden afgevoerd en het 
goede product verder gaat in de vrije val.

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

VOORDELEN

Dankzij de 12 individuele lasersignalen kan de Helius alle 
defecten in kleur en structuur detecteren in een stroom 
met goed voedsel. De Helius kan ook sorteren op basis 
van biologische kenmerken. In combinatie met de gepa-
tenteerde FLUOTM-technologie van TOMRA detecteert 
de Helius de lichtste chlorofyltinten en kan het systeem 
nog beter onderscheid maken tussen goede en defecte 
producten. Andere beschikbare technologieën zijn SWIR, 
waarbij het aanwezige water in het product kan worden 
vergeleken, en Detox™, voor de detectie van aflatoxine.

VEELZIJDIGE TECHNOLOGIEËN

AfmetingenModel

AFMETINGEN EN SPECIFICATIES*

HELIUS P 640

HELIUS 1200

HELIUS  P 1200

HELIUS 1600

Breedte Lengte Hoogte Invoerverhoging Stroom Lucht

2759 mm 3433 mm 2094 mm 2904 mm

2759 mm 2784 mm 2486 mm 2483 mm

3219 mm 2997 mm 2486 mm 2486 mm

3619 mm 5546 mm 2366 mm 2366 mm

1 ph: 3 kVA 29-87 psi

1 ph: 5 kVA 87-102 psi

1 ph: 5 kVA 87-102 psi

Voorzieningen

HELIUS 640

3219 mm 4198 mm 2088 mm 2088 mm 1 ph: 3 kVA                                               29-87 psi

(109”) (135”) (82”) (114”)

(109”) (110”) (97,7”) (98”)

(127”) (165”) (94,8”) (82”)

(127”) (118”) (98”) (98”)

(142”) (218”) (93”) (93”)
1 ph: 3 kVA                                        29-87 psi

Nadat het product is geïnspecteerd, wordt het ongewenste 
materiaal uitgeworpen via een uitwerpsysteem aan de 
voor- of achterzijde. Door de positie voor of achter het 
product kan de machine nauwkeuriger en efficiënter 
producten verwijderen, wat leidt tot een gelijkmatiger 
sorteerproces. 

SNELLE EN BETROUWBARE 
VERWIJDERING VAN DEFECTEN

3 ph: 2,5 kVA 2-6 bar

6-7 bar

3 ph: 2,5 kVA 2-6 bar

6-7 bar

3 ph: 2,5 kVA 2-6 bar


