
PORTION SYSTEM
202 EN 203

PORTION SYSTEM
520 EN 530

PS520 = 2 sauzen
PS530 = 3 sauzen

Afmeting tapzuil:
b x d x h = 10 x 6 x 39 cm
Bediening d.m.v plunjers
Afstelbare porties (25-70 cc)

1 Tapsnelheid
Afstand zuil t.o.v. sauzen 
max. 500 cm
Advies: niet zelf monteren

Garantie 12 maanden

PORTION SYSTEM 500 SERIE 
(MAATWERK)

Voor 2 en 3 sauzen leverbaar

Afmeting tapzuil variabel
Bediening d.m.v plunjers
Afstelbare porties (25-70 cc)

1 Tapsnelheid
Afstand zuil t.o.v. sauzen 
max. 500 cm
Advies: niet zelf monteren

Garantie 12 maanden

                          Geeft uw bedrijf een professionele presentatie 

                         Modellen:  2- en 3-delig

                      Vaste maximale portionering 

                    Grove sauzen max. Ø 4 mm 

                  Porties: 25 cc tot 70 cc 

                Tot 19% inkoopbesparing is haalbaar 

              Optioneel: 2 tapsnelheden per saus                          

            Ruimtebesparend en eenvoudig te reinigen 

          Werkt snel en zonder krachtsinspanning 

        Portion System hoort in elke cafetaria 

      Plaatsing op uitgiftebuffet, bakwand, koelvitrine etc. 

        De stille luchtcompressor kan tot 6 meter afstand geplaatst worden 

      Een Portion System verdient zichzelf meestal binnen 2 jaar terug 

    Geschikt voor o.a. mayonaise, ketchup, sorbetsauzen, dressings en toppings 

 De sauzen komen in de pomp en leidingen niet met lucht in contact

   Inbouw van elke dag te demonteren en te reinigen kleppen tegen nadruppen is niet nodig

 

Sterke punten van het Portion System op een rij:

PORTION SYSTEM 202/203
Bladmontage, standaard uitvoering.

Roestvrijstalen tapzuil voor 2 resp. 3 sauzen met elk twee toetsen voor de 2 tapsnelheden 
die u zelf bepaalt inclusief de benodigde sauspompen, luchtleiding, speciale hygiënisch 
verantwoorde siliconen sausslangen, tapsnelheid regelingen en portieschijven.

Elke saus heeft 2 tapsnelheden en een portiegrootte die u zelf instelt. De maximaal mogelijke 
slanglengte tussen de saus en de tapzuil is voor dikke sauzen 125 cm en voor dunne sauzen 
150 cm. De pomp zuigt na elke portionering saus uit de tapopening terug.

PORTION SYSTEM 520/530
Bladmontage, standaard uitvoering.

Roestvrijstalen tapzuil met taphandels voor 2 resp. 3 sauzen  inclusief de benodigde 
sauspompen, luchtleiding, speciale hygiënisch verantwoorde siliconen sausslangen, 
tapsnelheid regelingen en portieschijven. 

Elke saus heeft de tapsnelheid die u zelf instelt. De maximaal mogelijke slanglengte tussen 
de saus en de tapzuil is voor dikke sauzen 400 cm en voor dunne sauzen 500 cm. Na elke 
portionering sluit de taphandel de tapopening af, waardoor nadruppen voorkomen wordt. 
Het tappen van een hoeveelheid die minder is dan de ingestelde maximumportie is mogelijk.

Kwaliteit, 
uitvoering en
bedieningsgemak 

De Portion System 

sausdispencer is van een hoge 

kwaliteit. De installatie is  

vervaardigd uit hoogwaardige 

kunststof en roestvrij staal.

Het grote bedieningsgemak 

komt door de vorm en 

de plaatsing van de 

bedieningstoetsen die 

elk apart instelbaar zijn.

De gekozen saus wordt 

gedoseerd bij het indrukken 

van de bijbehorende toets 

of handel.

Welke sauzen...?

De sauzen worden in de 

door u gekozen maximale 

hoeveelheid geportioneerd. 

Door de toets eerder los 

te laten, kan ook een 

kleinere hoeveelheid 

gedoseerd worden.

Ook sauzen met kleine 

stukjes (max. 4 mm) 

kunnen geportioneerd worden 

(behalve bij de Portion System 

500-serie).

PORTION SYSTEM 500 (maatwerk)
Op maat gemaakt zowel horizontaal als vertikaal leverbaar.

Verdere werking gelijk aan Portion System 520/530.
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3864 NH Nijkerkerveen
The Netherlands

T + 31 (0)33 299 43 08
www.portionsystem.nl

info@fastfoodsupport.nl

For mayo / ketchup dressing & toppings

Professional Look

Always the same maximum portion

Models for 2 & 3 sauces

Portion 40 to 80 cc

Benefit to 20-30 %

2 Tap speed

Works fast without any effort

Space saving

Easy to clean

Fast earn back time

To be placed on each buffet

Made of stainless steel & HQ plastic

Works on silent aircompressor or CO2

PS202 = 2 sauces
PS203 = 3 sauces

Warranty 12 months

2 Tapspeed
Distance tap column to sauces
max. 150 cm

Size tap column:
b x d x h = 10 x 8 x 29 cm
Operation push button


