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Omvangrijk assortiment t.b.v. 
ingangshygiëne en schoeiselreiniging  

Ergonomisch vormgegeven 
veiligheidshandschoenen in diverse 
lengtes met/zonder mes-barrière 

 

 
 

- drukknopsluiting 
- Hygienische P.U.strips 
- RVS 316 

 
 

 

   
                 
           Messen-desinfectie door UV of Ozon (30 min.)   

 

   Solide 220V JARVIS ribbenzaag,  voorzien van 
duurzame schakelaar in ergonomische handgreep en krachtige1,9 PK motor. 
 

   
Ozon 

INFOOD BV  -   de rode draad door de industrie   
 

MESHYGIENE als uitgangspunt van voedsel-veiligheid! 



 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
                        JARVIS Pin Bone Remover 
*  De JARVIS Pin Bone Remover verwijdert voorzichtig de Pin Bones zonder de     
    vleesstructuur te beschadigen.  
*  Een geoefend operator kan tot ca. 6 filets per  
    minuut verwerken. 
*  Het toestel is toepasbaar voor o.a. zalm, forel  
    en overige vissoorten waar handmatig de graten 
    verwijderd moeten worden. 
    De Pin Bone Remover is geschikt voor zowel verse (rigor mortis) vis, bevroren   
    vis en zelfs gerookte vis. 
 * De toestellen zijn uiterst ergonomisch vormgegeven en wegen ca. 900 gram.  
 * Introductie in het proces kost weinig tijd, waarbij een praktische demo-film de      
   beginnende operator begeleidt. 
 

 
   
  

    Voorkom vervelende verwondingen bij het openen van    
      oesters met de Manulatex rvs veiligheidshandschoen! 
      Uitstekend draagcomfort en  
      Leverbaar in diverse maatvoeringen. 

   JARVIS ‘AIRSNIP’ 
Pneumatische knipschaar  
 

 
 
 
      
    Endeavour Trimmer 
    Inzetbaar o.a. bij diverse 
     vis-applicaties, bijv. 
   * verwijderen rooklaag 
   * snijden filets 
   * verwijderen bloedlijn 
   * verwijderen intern vet 
 

    
Altijd scherpe messen! 

         
             

                   Ontvlies-open top ontzwoerd machines 

             

    *CSE Compact Slicer start slice-dikte 4mm.       

                          
 

   *Model NSL 400 start slice-dikte 2,5mm vers of gekookt product.       

     
 
 
                                                       

Verticale slicer voor vers, gekookt of 
(BI) bevroren product en met been. 

Ideale Retail-Slicer geschikt voor kleine 
batches. Laden en lossen aan 1 zijde mogelijk. 

    *Model KSL  Horizontale slicer. Populair als kebab-basis. Startslice 2,5 mm 

                   

  *Model ST 200 top-stripper/tenderizer. Slicediktes 5-10 + mm 
             Leverbaar met slicing set en tenderizing kit 

     

                           
 De Sharpenset Whetstone is een al lang bestaand 

product en houdt uw messen in juiste conditie. 
Voorzien van geïntegreerde waterkoeling. 
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