
TRANSPORTBANDEN EUCON · TABLOMAT · SUSHI-CONCEPT

SPECIALIST IN GROOTKEUKEN-LOGISTIEK



Met de invoering van de gloednieuwe HUPFER® EUCON-
SPV voedselverdeelbanden breekt in elke grootkeuken een 
nieuw tijdperk aan. Het HUPFER® EUCON-SPV systeem is een 
belangrijk onderdeel van de doordachte oplossingen voor het 
voedselverdeelproces en biedt al in de planningsfase duideli-
jke voordelen vanwege de uitgekiende modulaire opbouw. 
Dankzij een breed scala van standaard bouwdelen kunnen 
de verdeelbanden aan iedere situatie worden aangepast. 
Daarom is het normaliter bij de planning en bouw niet 

noodzakelijk met speciale onderdelen rekening te houden - 
een groot voordeel ten aanzien van levertijd en investering. 
Met ons uitgebreide en moderne programma randapparatuur 
als borden- en dienbladenstapelaars, voedseluitschepwa-
gens, korvenstapelaars, tot aan dienbladentransportwagens 
en TABLOMAT bieden wij elke keuken-professional alle 
componenten voor een passende oplossing en daarmee 
een gesloten keten voor ieder type voedselverdeelsysteem: 
Cook-Serve, Cook-Chill of Cook-Freeze.

Voedselverdeelbanden van topklas



se - HUPFER®EUCON-SPV... 
...een technisch creatief bandensysteem voor maximale efficiëntie bij de voedselverdeling!

· Vereenvoudiging dankzij een ruime keuze aan standaard  
 componenten. 
· Efficiëntie en ergonomie, mede door een goede regeling  
 van de snelheid.
· Zekerheid in planning en een korte levertijd door de  
 modulaire opbouw.
· Makkelijk te reinigen, dus hoogste hygiëne.
· Optimale arbeidsomstandigheden door speciale 
 aandacht voor ergonomie.

Onze voordelen kort samengevat HUPFER® EUCON-SPV geeft u de keus tussen koorden of 
een kunststof band; door het overzichtelijke en duidelijke 
bedieningspaneel aan het einde van de band heeft u de 
organisatie van de voedselverdeling altijd onder controle.



Een doordacht en op individuele wensen afgestemd 
vuilgoedretoursysteem vraagt meer dan alleen technische 
vakkennis; belangrijker is een uitgebreid inzicht in de totale 
organisatie in uw keuken - zo is het mogelijk voor iedere 
situatie de juiste oplossing te kiezen. Als specialist in 
grootkeuken-logistiek hebben we ook bij onze nieuwe 
vuilgoedretourbanden HUPFER® EUCON-SGR al onze 
ervaring gebruikt, teneinde de gebruiker een op zijn wensen 
afgestemd systeem aan te kunnen bieden. Met HUPFER® 

EUCON-SGR hebben planners en gebruikers een ruime keus 
   

uit losse modules, die zodanig kunnen worden toegepast, 
dat er altijd een economisch verantwoorde oplossing mogelijk 
is, zowel in de uitvoering met koorden, een kunststof band, 
of lamellen. Omdat we over een standaard programma met 
vaste onderdelen beschikken, kunnen we niet alleen korte 
levertijden garanderen, er zijn meestal ook geen speciale 
componenten nodig, zodat uw investeringskosten laag bli-
jven. Een ruim aanbod van randapparatuur als dienbladen-, 
platform-, en korvenstapelaars, bestekafnamemagneet en 
bestekwagens completeren het programma.

Vuilgoedretourbanden HUPFER®EUCON-SGR... 



· Snelle verwerking van de dienbladen.
· Zekerheid in planning en korte levertijden dankzij de 
 modulaire opbouw.
· Optimale arbeidsomstandigheden door speciale 
 constructie met aandacht voor ergonomie.
· Vereenvoudiging van de werkzaamheden door extra 
 toebehoren als automatische dienbladenafstapeling, 
 sorteerbrug, diverse bochtuitvoeringen of 
 einde-bandafschakeling.
· Inpasbaar in elke ruimte.
· Ergonomische en duidelijk geplaatste besturing, naar keuze 
 gemonteerd aan de bovenzijde van de band of voor 
 wandmontage leverbaar.

Vuilgoedretourbanden HUPFER®EUCON-SGR... 
...het vuilgoedretoursysteem van HUPFER® - voor een optimale organisatie!

Als specialist in grootkeuken-logistiek leggen we bij het 
ontwerpen en de uitwerking van ons programma altijd de 
nadruk op de optimalisering voor de gebruiker, geheel naar de 
wensen van onze afnemers, die dagelijks met onze producten 
en systemen omgaan en werken. Zowel bij voedselverdeel- als 
bij vuilgoedretourbanden van het merk HUPFER® is de basis 
van het ontwerp altijd gericht op een zo optimaal mogelijk 
gebruik: vereenvoudigen van de werkzaamheden, ergonomie, 
veiligheid, hygiëne en gebruiksvriendelijkheid.

De voordelen op een rijtje
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Niet alleen de afzonderlijke componenten, maar het volledige 
systeem garandeert u een optimaal resultaat in uw procesket-
en. Naast de transportbanden bieden wij u een omvangrijk 
programma speciaal  afgestemd op de afzonderlijke logistieke 
onderdelen, zoals opslaan, transport, voorbereiden, ordenen, 
regeneren en uitgeven. 

Wij zijn de specialisten voor grootkeuken - logistiek.
Met ons heeft u grip op uw procesketen!

Alleen de gesloten procesketen...
...geeft u de absolute garantie voor efficiënt werken!
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HUPFER®  Benelux b.v. · Henry Dunantweg 22, 2402 NP ALPHEN AAN DEN RIJN · Postbus 623, 2400 AP ALPHEN AAN DEN RIJN 
Tel.: +31 (0) 172-433954 · Fax.: +31 (0) 172-441277 · E-Mail: hupfer@wxs.nl · www.hupfer.nl
lid NVLG   Levering uitsluitend via onze dealers.
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