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Nieuwsbrief 62 : Bedankt voor
Uw Interpack bezoek

18/06/2014

Nabeschouwingen
Interpack
De nieuwe PREMIUM
De vernieuwde
“SWITCH+”
Zomeronderhoud
Eendjes voor de
kansarmen

Beste lezer,
Hopelijk vond U de tijd om de
Interpack beurs midden mei in
Düsseldorf te bezoeken. Het
was echt wel de moeite ! Onze
Power tunnels waren top. De
nieuwe PREMIUM
schilfermachine had er erg
veel succes. En ook de
vernieuwde SWITCH+
enrobeermachine trok heel
wat aandacht. Maar ook onze
zwiermolens, onze
tempereermachines ….. er
was heel wat te zien op de
Prefamac stand.
En …. nog gedacht aan een
zomeronderhoud voor Uw
kleine en grote machines ?
Niet uitstellen is de boodschap
!! Tot slot kijken we even naar
gekleurde en tennisspelende
eendjes.
Veel kijk- en leesplezier.
Myriam Schepers
Gedelegeerd Bestuurder

Bedankt voor Uw Interpack bezoek
Diegenen die enkele weken geleden op Interpack aanwezig waren, zullen onze
stand meteen herkennen : bruine wanden, bruine muren, bruine chocolade,
maar ook witte chocolade en groene chocolade en heeeel groene chocolade.
De Power koeltunnel 1600 mm bandbreedte op de voorgrond was echt om
verschillende opties te tonen : volledige kappen met gasdrukveren om te
reinigen, of halve kappen volgens het gulf wing principe om langs beide kanten
een beter bereik te hebben. Maar ook de Power Plus optie met scharnierbare
onderplaten werd getoond. Als poetsen nog belangrijker wordt is de Power Slim
tunnel (820 mm op de beurs) het meest aangewezen, waarbij zowel de boventapijtband, als de retourband zich onder de kappen beweegt.
Zou U graag de nieuwe folders ontvangen zodat U alle koelprincipes, ook van de
Light tunnel, in detail kan bekijken ?
Bij meer foto’s kan U de Power, de Power Slim, de Power Plus en de Light Plexi
terugvinden, maar ook de groen-groener-groenste chocolade in de 3in1
compact.
Meer foto's

Contact

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

PREMIUM
schilfers
Daar is eindelijk de
foto van de nieuwe
PREMIUM
schilfermachine.
Het moest een
primeur tot de beurs
blijven. Meer dan
500 kg
chocoladeblokken
werden geschilferd
onder het oog van
vele
belangstellenden.
En ja, in minder dan
2 minuten kan een blok van 5 kg geschilferd worden. Suuupersnel, maar ook
een suuuupermooi resultaat. Verschillende messen zijn bovendien verkrijgbaar,
om diverse resultaten te bekomen. De youtube
video’shttp://youtu.be/qd1B7Gth4CI en http://youtu.be/Rnp6S-NiqKk geven
alvast enkele mooie voorbeelden. Industriële versies in combinatie met
transportband en koeling zijn steeds verkrijgbaar.
Ook de bijhorende biblio verwarmkast, om eenvoudig blokken op te warmen, kon
handig gebruikt en getoond worden.
Bij meer foto’s kan U enkele PREMIUM eindresultaten bewonderen, alsook de
biblio verwarmkast.
Meer foto's

Super design voor
de SWITCH+
Flexibel van chocolade
wisselen is top, dus
daarom werd de
SWITCH
enrobeermachine
alsmaar belangrijker
bij Prefamac. Zowel de
grote
onder/voorraadbak als
de kleine
bodem/voetjesbak
kunnen samen uit de
machine gerold
worden. Voor elk type
chocolade kan een
andere bak of onderstel gekocht worden : apart voor echte en compound
chocolade, apart voor melkchocolade en witte chocolade, of ééntje om te werken
en ééntje om te poetsen. Voor de beurs werd de nieuwe look van de machine
voorgesteld. Merk en type PLC zijn overeenkomstig de wensen van de klant.
Handbediening is ook nog steeds mogelijk !
Bij meer foto’s tonen we U enkele details van onze enrobeermachines
Meer foto's

Zomeronderhoud
Gaan we dit jaar ons onderhoud niet plannen 2 weken voor Kerst of 2 weken
voor Pasen ? Het zou heel nuttig zijn hiervoor de zomerperiode te reserveren.
Rond de feestdagen wil iedereen ineens een preventief onderhoud, en soms
wordt dit moeilijk naar levertermijnen. In de zomer ligt de productie even stil. En
… nadien terug starten met vernieuwde machines is daarenboven nog leuker. Bij
jullie of bij ons in Lummen ? Laat het ons horen.

Kim Clijsters voor de kansarmen
Samen met de Europese verkiezingen eind mei, werd in onze provincie een
ludieke actie op touw gezet voor de kansarme kinderen uit de regio : Een
eendjesrace georganiseerd door Lions. Meer dan 80.000 eendjes werden
verkocht en tezamen te water gelaten. Ook Prefamac steunde de actie. Het
winnende eendje was goed voor een prachtige Mercedes. De eendjesactie
bracht meer dan 400.000 EUR naar het goede doel. Kim Clijsters, ons Belgische
tenniswonder tot voor kort, liet zelfs een speciaal Kim eendje ontwerpen. Een
collectors item voor de tennisliefhebbers ! En wees gerust, alle eendjes werden
bij aankomst netjes uit het water gevist.
Bij meer foto’s kan U enkele van de veeeele eendjes bewonderen.
Meer foto’s
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