
Een onbreekbare
reputatie!

Pasteurisatie-
kasten met 
tegendruk



t

Een computergestuurd programma bouwt via stoom en perslucht een constante tegendruk 
op, waardoor de verpakte producten tijdens de verhitting en afkoeling niet meer bol komen 
te staan. Zo wordt het losscheuren van de folie en het openbarsten van de verpakking 
vermeden. Door de erg korte gaartijden is de  Gernal “pressure cooker” uitermate geschikt 
voor een brede waaier aan bereidingen, van eenvoudige soep tot een exquise stoofpotje. 
Procestracering en –visualisering is eveneens beschikbaar voor 100% kwaliteitscontrole en 
opvolging.

De Gernal 
pasteurisatiekast 
werkt als volgt

Verwarming

De pasteurisatiekast met tegendruk heeft 
verschillende verwarmingsbronnen: stoom of 
elektrisch. 

Het koelen gebeurt standaard met stadswater, 
maar u heeft tevens de mogelijkheid om met 
ijswater of osmosewater te werken.  

Inhoud en constructie
Wij bieden pasteurisatiekasten aan van 2500 tot 15000 liter 
(1 tot 6 wagens).

Om de constante druk van 0,49 bar te weerstaan, hebben de kasten een 
zware, robuuste constructie. 
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Dit technologisch hoogstandje 
biedt u nog meer 

• procestracering en –visualisering 
• koelen met ijswater 
• koelen met osmosewater
• waterrecuperatie 
• hydraulische lift
• veiligheidspakket
• deurvergrendeling
• max 0,49 bar tegendruk

Toepassingen
Een unieke oplossing voor het 
pasteuriseren van verpakte producten 
(kant-en-klare maaltijden, groenten, 
pasta’s, garnalen, …) met een 
tegendruk van max. 0,49 bar. 
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De troeven van de 
Gernal pasteurisatiekasten 

✔ het snel pasteuriseren met   
 tegendruk van bereide maaltijden in  
 verpakking met folie 

✔ verhindert het losscheuren van  
 de folie en het vervormen van de  
 schalen

✔ verlengt de houdbaarheid , zonder  
 verlies aan smaak en kleurfrisheid
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