
  

 

 

Klaar voor de feesten ! 

 

 

 

Bij Prefamac denken we voortdurend aan feesten. Sint-Nicolaas, eindejaar, lentefeesten, .. 

we zijn er altijd klaar voor ! Laten we meteen koekjes of pralines overtrekken, en zorg voor 

voldoende heerlijke chocolade. Gaan we sneeuw hebben met Kerst ? We zorgen alvast 

voor bloemen als geschenk. En ondertussen blijven we dagelijks aandacht besteden aan 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

 

Myriam Schepers 

Gedelegeerd bestuurder 

 

 

Koekjes en pralines enroberen                              

De met chocolade overtrokken producten genieten meestal de voorkeur van de 

snoepers. Prefamac kan je helpen in alle mogelijke maten. Zoals op de foto met een 

enrobeerband van 28 cm, gemonteerd op een tempereermachine van 60 kg inhoud. 

Of dezelfde enrobeerband op de manuele machine van 80 kg inhoud. En ook 18 cm 

is beschikbaar voor de kleinere automatische en manuele machines. Ook weer 

dezelfde enrobeerband dus !! Wij denken aan uw budget...Voor de industriële 

toepassingen beginnen we van 40 cm, 50 cm … tot 1200, 1300, 1400, 1500 en 1600 



 

mm breedte. Probleemloos tot enkele tonnen productie per uur ! 

  

Bij meer foto’s tonen we de mouleermachine met enrobeerband, maar ook de 

industriële dubbele SWITCH ULTRA enrober. De truffel- of inpaktafel is een handig 

toebehoren, als we truffels produceren met de enrobeermachine. De POWER 

koeltunnel is nodig om snel te koelen, want een enrobeerproductie loopt echt wel een 

vaart 

 

 

 

 

Een smeltketel of een Batch                                            

Indien we veel producten overtrekken hebben we natuurlijk ook grote hoeveelheden 

chocolade nodig. Voor de ketels van 500 tot 2000 L kunnen we deze eenvoudig 

vullen via de nieuwe GIRAFFEBAND. En nadien automatisch tempereren. Voor 

toepassingen van 100 tot 500 kg zijn diverse smeltketels beschikbaar, maar ook de 

Batch tempering van 100 en 150 kg. De Batch ketel kan zowel voor smelten als 

tempereren gebruikt worden. 

Bezoek onze website www.prefamac.com voor meer beeldmateriaal van de 

Prefamac ketels. 

 

Bij meer foto’s tonen we diverse smeltketels en tempereermachines. En kennen jullie 

de Quick Melter als je van blokken vertrekt om te smelten ? 

 

https://gallery.mailchimp.com/aabf5aaabe3f328e7d86c61ab/files/be63b4b5-a53f-4288-87d2-32f56eb2afa8/landingspagina_enrobing.pdf
http://www.prefamac.com/nl/
https://gallery.mailchimp.com/aabf5aaabe3f328e7d86c61ab/files/615a3b94-dfba-47a8-bbe0-161e2d4b64de/N_landingspagina_smelt_en_tempereerketels.pdf


 

 

Verwachten we poedersneeuw deze winter?                                                             

Nee …. U ziet het goed, dit is kaas ! Bevroren kaas. Geschilferd met de nieuwe 

TURBO BLOCK FLAKER. De machine is geschikt voor grote blokken chocolade, 

cacaoboter, vetten … en ook kaas. Het resultaat : prachtige schilfers, kort of lang. En 

dit tot 250 kg per uur zonder veel manuele inspanningen. Enkel vullen, en … 

schilferen maar !  Klik op de YOUTUBE-link voor een korte ‘kaas-video’. Voor 

chocolade, cacao of vetten verwijzen we u naar www.prefamac.com/nl/industrieel-

schilfermachines. Heeft U zelf nog andere producten in het hoofd ? Stuur ons uw 

materiaal ! Wij doen de test. 

  

Bij meer foto’s kan u een combinatie van prachtige eindresultaten terugvinden. Wie 

wil zijn warme chocolademelk niet zelf met schilfers maken ??? 

 

https://youtu.be/TTkLEI9J7f4
http://www.prefamac.com/nl/industrieel-schilfermachines
http://www.prefamac.com/nl/industrieel-schilfermachines
https://gallery.mailchimp.com/aabf5aaabe3f328e7d86c61ab/files/e930e9cc-abc2-47f5-b7ff-d575b6a79c53/N_landingspagina_TBF_eindresultaten.pdf


 

 

Zeg het met bloemen                                                    

Niets leuker dan een chocolade-bloemetje. De kleur die je wenst, de smaak, de 

decoratie, de combinatie, de verpakking,  … Je kan er alle kanten mee uit. Altijd 

welkom ! 

  

Bij meer foto’s kan je de bloemen alvast zelf kiezen :-) De Lily, de Orchid, de Ten 

Eyes, de Rose, de Flowermix .. je zegt het maar. We hebben voldoende vormen in 

voorraad voor de komende feestmaanden. 

 

 

Wij denken elke dag aan het milieu                                                    

Vorig jaar opende Prefamac haar nieuwbouw. Er werd optimaal ingezet om het milieu 

geen schade te berokkenen : automatische verlichting, warmtepompen, zonne-

https://gallery.mailchimp.com/aabf5aaabe3f328e7d86c61ab/files/8c45aae8-3649-4527-a1b6-50872539c73b/landingspagina_bloemen.pdf


 

energie, … En ook de opvang en het hergebruik van regenwater werd niet vergeten. 

Om dit alles op te vrolijken hebben we een symbolisch kunstwerk in de regen-vijver 

geplaatst : koekjes en pralines die de wereld rondvliegen ! Echt wel passend voor 

Prefamac, niet ? 

 

Meer info klik hier om een mail te sturen  

 

 

 

Prefamac Chocolate Machines 

Myriam Schepers 

Gedelegeerd bestuurder 

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 
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