MAKES YOUR BUSINESS FLOW

HETHON
MAATWERK OPLOSSINGEN
VOOR ‘LASTIGE’ STOFFEN
Old-school machines doen het wellicht. Maar:
• Kleeft er product aan uw machine wat niet zou moeten?
• Loopt het niet lekker uit de machine?
• Heeft u vaak last van stof bij het legen van zakken in uw bak?
• Kost het wisselen van product veel tijd?
• Kost schoonmaken veel tijd?
• U weet niet hoe uw lijn het beste uit te breiden?
• Voldoet uw omgeving niet aan de gestelde eisen?

DAT KAN ANDERS!

Hoe zou het zijn als:
• u een partner treft die weet waar hij het over heeft
• onderhoud een eitje is: efficiënt
• machines jaaaaren meegaan: duurzaam
• schoonmaken in een handomdraai voor elkaar is
• poeder niet meer ontmengt zoals bij een trilgoot
• zakken zonder stof geleegd kunnen worden in een kabinet
• wij ideeën/oplossingen voor u op een rij zetten
• wij met u de omgeving weer veilig maken
• zeer makkelijk te bedienen

HETHON levert
een compleet
programma op maat:
• Dosseer en weeg-installaties
• BIG BAG installaties
• Zakkenstortkabinetten
• Pompen en afsluitkleppen
• Draaiende doorvoeren
• Turn key oplossingen
• Niveau- en levelmeting
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7 soorten hoppers
geschikt voor:
• geel: extra slijtvast
• oranje: extra hoge temperatuur
• rood: chloor bestendig
• wit: standaard
• blauw: FDA
• zwart 1: anti-statisch
• zwart 2: FDA/ATEX (uniek!)

Oplossingen van HETHON:
• Nauwkeurig toedienen van ingrediënten, kleur- en smaakstoffen
• Dosering in cookers, ketels en mixers
• Verdeling kruiden over gebak, chips etc.
• Vullen van kleine flessen, dozen of zakken
• Ontwerp en productie in eigen huis
• Klant specifiek ontwerp

Volg ons via:



Wij zijn sterk in het meedenken naar oplossingen in de totale lijn van uw bedrijf. Dat doen wij al 48 jaar, waarbij we prachtige relaties
hebben opgebouwd. Daar zijn wij trots op! Wij hebben de afgelopen jaren veel mogen toeleveren aan pinda/noten fabrikanten.
Enkele referenties zijn:
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