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FFG80 SCHOLSTRIPMACHINE 
De nieuwe manier van schol strippen

V I S S E R I J



Verhoog uw verwerkingssnelheid 
Het strippen van vers gevangen schol is een arbeidsintensief 
karwei; een ervaren visser kan gemiddeld 10 tot 15 schollen 
per minuut strippen. Jansen Techniek (Putten) heeft een 
machine ontwikkeld waarmee twee vissers ca. 80 schollen 
per minuut kunnen verwerken. Dit is vele malen sneller dan 
handmatig strippen!

Zo werkt het
De scholstripmachine bestaat uit een ronddraaiende ovale 
carrousel met daarop een aantal productposities. Eén of 
meerdere personen leggen de schol in de producthouders. 
Vervolgens wordt de vis met een speciaal ontwikkeld klem 
vastgezet en naar het afgeschermde deel van de machine 
verplaatst waar het op de juiste plaats wordt gestript en leeg 
wordt gezogen. Als laatste wordt de gestripte schol netjes 
schoongespoeld en gedoseerd gelost ter voorbereiding op het 
sorteren in klasse 2, 3 of 4.  

Gebouwd voor op zee
De scholstripmachine is ontworpen voor de extreme weers- en 
werkomstandigheden aan boord van uw schip. Alle materialen 
zijn voedingsmiddelen geschikt en bestand tegen zeewater. 
De machine is compact en robuust uitgevoerd en kan op het 
verwerkingsdek van uw schip worden bevestigd. 
 
Opties
De stripmachine kan geleverd worden met de volgende opties:
- Verdoven van vis
- Sorteren van vis door Marelec gecompenseerde
   weegapparatuur
- Outfeed Unit (nodig bij Marelec systeem)
- Reinigingsunit voor hele vis
 
Met de scholstripmachine kunt u snel, eenvoudig en veilig uw 
vangst aan boord verwerken! 

Snel, Eenvoudig 
& Veilig uw vangst 
aan boord verwerken

Heeft u nog vragen en wilt u op de hoogte 
blijven van de scholstripmachine? Neem 
dan vrijblijvend contact op met ons. U vindt 
onze contactgegevens op de achterkant van 
deze brochure.

De vis inleggen
Eén of meerdere personen leggen de 
schol in de producthouders waarna het 
automatisch wordt gestript.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Snel, Eenvoudig 
& Veilig uw vangst 
aan boord verwerken

GESCHIKTE SCHOL KLASSEN

BELANGRJIKE
KENMERKEN Nominale Capaciteit 80 vissen / minuut

Afmetingen (lxbxh) ± 2.500 x 1.000 x 950mm

Gewicht 814 kg (totaal)

  Stripmachine 650 kg

  Zijkanaalventilator 114 kg

  Vacuümtank en 
  toebehoren

50 kg 

Constructie SS 316 /  HMPE

IP Rating IP67K

Voeding 380 V

Aansluitvermogen 5,5 - 11kW (afhankelijk 
van vacuümsysteem)

Besturingskast Inclusief 3 frequentie-
regelaars, beveiligings-
schakelaars en back-up 
systeem in geval van 
storing aan een van de 
componenten.

Inclusief Cycloon en vacuümpomp

Exclusief Aansluiting Spoelwater

Klasse Lengte Gewicht

2 350 - 410 mm 400 - 600 gram

3 310 - 350 mm 300 - 400 gram

4 270 - 310 mm 200 - 300 gram

• Snelle automatische 
    verwerking
• Eenvoudige veilige bediening
• Robuust onderhoudsvrij 
    ontwerp
• Zeewater bestendig
• Hygiënische constructie
• Voedingsmiddelen geschikt
• Langere houdbaarheid vis 

door lager kiemgetal
• Beter rendement bij 
    fileerbedrijven
• Voorzien van CE Markering
• Goede service en support
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MEER OPLOSSINGEN OP
JANSENTECHNIEK.NL

Maatwerk Oplossingen 
Jansen Techniek is een innovatief bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in 
het ontwikkelen en bouwen van maatwerk oplossingen t.b.v. de industriële 
productielogistiek. Net als onze machines zijn wij voortdurend in beweging 
en ontwikkelen wij elke dag nieuwe oplossingen om de productieprocessen 
van onze klanten te optimaliseren. 
 
Service 
Het verlenen van goede service is voor ons net zo belangrijk als het bouwen 
van een mooie machine. In het geval van een storing staan onze monteurs 
voor u klaar om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Wanneer u 
niet tevreden bent over het resultaat van een Jansen systeem, zullen wij er 
uiteraard alles aan doen om deze naar tevredenheid te laten functioneren.
 
Control Systems 
Ook voor het wegen of controleren van uw product kunt u bij ons terecht. 
Onder de naam Jansen Control Systems leveren wij hoogwaardige Fortress 
metaaldetectoren, checkwegers en andere end of line inspectie systemen.

De oplossingen,  
De machines en
De mensen die ze bouwen. 

JANSEN TECHNIEK 
Hoge Eng West 40

3882 TR PUTTEN - NL

T. +31 (0)341 353829
F. +31 (0)341 353940

E. info@jansentechniek.nl


