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Nieuwe producten

Trouwe klanten bonus

- gekleurde afdichtingen

Onder het motto

- slijtvaste afdichtingen
- gebruiksvriendelijke
slangkoppeling
- service pomp/motor
- pakkingsets

Sinds 1980 is er binnen Unitrans Techniek
een afsplitsing t.b.v. de voedingsmiddelenindustrie, met als specialisme het
verpompen van hoog viskeuze producten
vanuit containers of mengkuipen. Vanaf
2007 zal deze specialisatie ondergebracht
worden in een nieuwe firma : ViscoFood.
Indien gewenst, bouwen wij op
klantspecificatie. Uitgaande van uw eigen
mengkuip of container bouwen wij een
pompsysteem voor het legen hiervan.
Standaard pompunits zijn beschikbaar voor
Diosna,Sancassiano,VMI,Tonelli,Colette en
Baer.
Een gedegen kennis staat garant voor een
succesvol product, ingepast in uw productie.

"samen sterk"
geeft Unitrans een korting
op basis van het aantal
jaren dat bedrijven klant
zijn.
Zie binnenzijde.

GEHAKT VERPOMPEN
GENOEG VAN DAT GEMODDER?
Met behoud van samenstelling, pompen wij
rechtstreeks vanuit mengkuip of container viskeuze
producten in de vultrechter.
Meer informatie?
Bel 079 3301515
UNITRANS TECHNIEK B.V.
www.viscofood.nl

Unitrans verzet de klok
Onze expertise binnen de voedingsmiddelenindustrie begint dusdanig zijn
vruchten af te werpen, dat wij met gepaste trots hebben gemeend hiervoor een
nieuwe firma op te richten met een nieuw gezicht ; ViscoFood BV
Vooral in het buitenland is er veel vraag naar onze systemen. Op het moment dat
arbeidsuren kostbaarder worden, kunnen geautomatiseerde systemen
goedkoper worden toegepast. Zij verdienen zich sneller terug, zeker als er vanuit
HACCP over de schouders meegekeken wordt naar de middelen, die ten
behoeve van de productie worden toegepast.
Vooral viskeuze producten vallen hierbij op, omdat deze veelal moeilijk te verpompen zijn.
En áls de producten dan te verpompen zijn, blijkt veelal dat het product beschadigd wordt.
De bovenstaande “gemodder advertentie” laat zien wat vervolgens, na moedeloos testen en
proberen, de praktijksituatie wordt. Ook voor ons is het dan moeilijk om u van onze expertise op
dit vlak te overtuigen, want men heeft al zoveel tijd (lees kosten) gemaakt en de irritatiegrens
overschreden.
Toch geven wij het dan niet op. We weten uit ervaring dat met ons pompsysteem heel veel
mogelijk is.
Vraag a.u.b. naar onze product referentielijst. Wellicht kunnen wij ook uw klok verzetten.

Met de testinstallatie kan worden
bepaald of het product te
verpompen is en of de
samenstelling van het product bij
het verpompen onaangetast blijft.

Trouwe klanten bonus
Tijden veranderen. De economie vraagt om nieuwe impulsen, maar blijft steken in
voorzichtigheid. De spreekwoordelijke pas op de plaats is vaak de teneur bij de ondernemingen.
Activiteiten beperken zich vaak tot het in de gaten houden van de buurman.
Wij bij Unitrans Techniek willen helpen het gevoel van voorzichtigheid te doorbreken.
Daarom willen wij, richting trouwe klanten laten merken dat de jarenlange relatie op prijs wordt
gesteld. Vanaf nu krijgen bestaande relaties een korting van 1 procent per relatiejaar op pomponderdelen van de productlijn "voedingsmiddelen".

1 PROCENT per jaar klinkt mager, maar een deel van ons klantenbestand kennen wij
reeds meer dan 20 jaar. Hiermee komen we dan ook wel aan de grens van onze "Trouwe
klanten bonus", want bij 20% vinden wij onze bijdrage aan een trouwe klant geleverd hebben.
Nieuwe producten
De afdichtingen in de pompen zijn slijtdelen en deze bepalen in grote mate de inzet en
gebruikskosten van de pomp. Afhankelijk van de te verpompen producten, slijten deze afdichtingen.
Producten met hele suikerkristallen zorgen voor versnelde slijtage.
Het bovenstaande doet vermoeden, dat slijtage geaccepteerd moet worden, alsof hierin geen
verbetering is aan te brengen. Niets is minder waar.
Bijgesloten treft u een nieuw type afdichting aan, dat de afgelopen maanden is ontwikkeld.
Aandachtspunten hierin zijn slijtvastheid, maar ook kleur. De witte afdichtingen voldoen niet meer
aan de gestelde normen binnen de voedingsmiddelenindustrie en in toenemende mate worden
blauwe afdichtingen toegepast. De rode ringen zijn van een taai, slijtvast materiaal, waarmee we
reeds goede ervaringen hebben opgedaan. Het vervangen van de rode ringen is relatief eenvoudig.
De blauwe ring is veel gemakkelijker te reinigen. De bijgesloten afdichting is voor u direct inzetbaar
ter vervanging van het oude 'witte' type.
Unitrans heeft de meest voorkomende afdichtingen een kleur gegeven. Helaas geldt dat nog niet
voor het gehele programma, want dit is ietwat complexer als de klok een uurtje verzetten.
Vraagt u naar ons nieuwe programma.



Hierbij verzoek ik ViscoFood ons bedrijf op te nemen voor een "trouwe klanten bonus".
Wij doen sinds …………. zaken met Unitrans Techniek.

Naam: ………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………
Postcode plaats: ………………………………………………………….
Telefoon: …………………………

Fax: ……………………………..

IK HOU VAN DIT WERK !

U OOK? OF ...?

Unitrans Techniek B.V.
Postbus 410, 2700 AK Zoetermeer, NL
Tel. : +31 79 3301515 - fax. : +31 79 3423800
E-mail: info@viscofood.nl - Internet : www.unitrans.nl en www.viscofood.nl

