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Beste lezer,
Ik hou het kort : Goed noteren !
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toont Prefamac op
Interpack ?
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Interpack mei 2014
Nog enkele dagen en de driejaarlijkse Interpack beurs in
Düsseldorf Duitsland opent haar deuren. Prefamac is ook deze
keer weer van de partij. We tonen diverse koeltunnels, een nieuwe
look van onze Switch+ enrobeermachine, de nieuwe Premium
schilfermachine, smeltketels van 170 liter tot 2 ton, enkele
tempereermachines, ….. en inderdaad chocolade in diverse
geuren en kleuren. We stellen ook onze 7 nieuwe folders met meer
productinformatie ter beschikking, en op enkele Ipads en een groot
screen, tonen we diverse videobeelden. Gelijktijdig hiermee zal
onze nieuwe website actief worden, maar hierop zullen we
terugkomen in onze volgende digitale nieuwsbrief.
We hopen U allen te kunnen verwelkomen op Interpack want een
bezoekje bij Prefamac is zeker de moeite waard. De thuisblijvers
… die zullen even moeten wachten J
Tot dan !!
Bij meer foto’s kan U de hallenplannen, alsook Hal 3 waar
Prefamac exposeert, terugvinden.
Meer foto's

Contact

Dellestraat 11/11a
Industrial Zone Zolder-Lummen 1058
3560 Lummen
Belgium
T: +32(13)52.18.84
F: +32(13)52.18.48
info@prefamac.com
www.prefamac.com

Diverse koeltunnels
Koeltunnels zijn top bij Prefamac. Vandaar tonen we de Power
tunnel, de Power Slim, de Power Plus, de Light tunnel, volledige
kappen, halve kappen, doorzichtige kappen, dubbele aandrijving,
enkele aandrijving, … en nog zoveel meer. 1600 mm, 820 mm en
400 mm zodat we voor elk wat wils hebben !

Nieuwe design
De SWITCH+ enrobeermachine met uitneembare bakken voor het
supersnel wisselen van chocolade wordt meer en meer populair,
ten opzichte van de machine met de vaste FIX bak. Daarom werd
het tijd voor een nieuw design met hierin de externe PLC. Je kan
de chocolade van ver ruiken !!

De nieuwe PREMIUM machine
Na de industriële Basic en Curl schilfermachines, lanceert
Prefamac nu ook de Premium schilfermachine. Pneumatisch,
superrrrsnel, flexibel naar soorten chocolade, ….. Elk uur een
nieuwe demo. Witte chocolade, melkchocolade. Dank u Belcolade
België voor de blokken chocolade die wij mochten ontvangen !

La Vie en Rose
Omdat de kleinere
machines van
Prefamac veel als
labomachines of
demomachines
worden ingezet,
wordt de Compact
3in1 getoond met
gekleurde
chocolade. Een
lust voor het oog
en prachtig als
decoratie
bijvoorbeeld. Dank
u Barry-Callebaut
België voor de
witte chocolade,
en dank u IBC
België voor de
Power Flowers.
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