AXESSO

ACESSO TOTAL PARA
AMADURECIMENTO PRECISO
As salas AXESSO da Interko garantem a máxima adaptabilidade
e eficiência, com controlo de temperatura preciso e totalmente
controlado pelo utilizador, a custos reduzidos. As paletes
individuais podem ser retiradas da sala assim que a fruta
amadurecer. Cada pilha de paletes tem a sua própria ventoinha
e as largas passagens e espaçosas aberturas entre as paletes
garantem um excelente espaço de manobra.
Devido aos diferentes tamanhos de paletes, as salas AXESSO
podem ser equipadas com cortinas laterais individuais de

Os atuais consumidores querem fruta madura o ano inteiro

altura ajustável e defletores de separação feitos de espuma

mas cada fruta amadurece de maneira diferente, o que

antibacteriana com revestimento de PVC. Para reduzir a

apresenta um desafio aos grossistas, distribuidores e

desidratação e a perda de produtos, o sistema de arrefecimento

vendedores. A Interko especializa-se em criar o ambiente

do ar abrange a sala em comprimento, maximizando, deste

perfeito para amadurecimento e armazenamento para todo

modo, a área de arrefecimento e mantendo uma temperatura

e qualquer um tipo de fruta.

constante. As salas AXESSO também podem ser equipadas com
sistemas de desumidificação para suster um nível de humidade

As Salas de Amadurecimento Random Access AXESSO da
Interko são criadas especificamente para garantir flexibilidade
para acolher os vários tipos de frutas, incluindo manga,
abacate, frutas de caroço e até peras.

ainda maior.

Para garantir o máximo de vida útil, a Interko pode fornecer
uma superfície de arrefecimento alargada. Deste modo, as
salas AXESSO podem efetuar arrefecimento a jato que dissipa
rapidamente o calor da fruta quando der entrada na sala. O
sistema de arrefecimento do ar está equipado com ventoinhas
REVERSO reversíveis de poupança de energia CE que podem
ser ligadas e desligadas individualmente através de um
protocolo de rede. Estas ventoinhas servem propositadamente
para amadurecer a fruta com consumo mínimo de energia
por palete com um fluxo de ar total, garantindo uma redução
significativa dos custos.
As salas AXESSO da Interko são robustas e fiáveis. As salas
podem ser controladas em formato de nível único, duplo e triplo
com sistema robusto de estantes. A Interko orgulha-se da criação
e desenvolvimento de soluções personalizadas para fazer face a
desafios individuais. Contacte-nos para receber um orçamento.

NÍVEL I

NÍVEL II

NÍVEL III

Filas de paletes

Único | Dupla

Único | Dupla

Único | Dupla

Empilhamento

Random access largo

Random access largo

Random access largo

ESH - RA

ESH - RA

ESH - RA

Número de posições de paletes

1..15 | 2..30

2..30 | 4..60

3..45 | 6..90

Dimensões padrão das paletes

1.2 x 1.0

1.2 x 1.0

1.2 x 1.0

Outras dimensões das paletes

1,07 x 1,05 ou 48”x 40”

1,07 x 1,05 ou 48”x 40”

1,07 x 1,05 ou 48”x 40”

3|6

3|6

3|6

Por definir no produto

Por definir no produto

Por definir no produto

Água refrigerada

Água refrigerada

Água refrigerada

Por pedido

Por pedido

Por pedido

✓

✓

✓

250 / 500 W por palete

250 / 500 W por palete

250 / 500 W por palete

Aquecimento com bobina de recuperação de calor

o

o

o

Ventoinha REVERSO Interko

-

✓

✓

Ventoinha de substituição rápida

✓

✓

✓

Bobinas de limpeza fácil

✓

✓

✓

Sensores de CO2/RH e de temperatura integrados

o

o

o

Tipo de arrefecimento

Número máx. zonas em fila única
Capacidade de arrefecimento
Refrigerador padrão
Outro refrigerante
Tubos de aço inoxidável
Capacidade de aquecimento elétrico

