Referentie aardappelverwerker Aviko

DAGELIJKS 480 TON
FRIET INVRIEZEN
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Oplossing EQUANS
Een 10-tonstunnel met een
vriescapaciteit met ammoniak
tot -12°C
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dag uit kunnen we vertrouwen op de vriesinstallatie. En we hebben voldoende capaciteit
om dagelijks met 2 vrieslijnen 20 ton friet per
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goede relatie leidden ertoe dat we EQUANS
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Meer informatie?
Eric van Hees
+31 (0)88 484 40 00
eric.van.hees@equans.com

koudetechniek.nl

