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DE INNOVATIEVE OPLOSSING

Walther Trowal al meer dan 75 jaar specialist in opper-

vlaktebewerking, ontwikkelde het HDS-proces

(Hydromechanische Drie-Stappen proces) dat:

• reinigt

• spoelt en desinfecteert

• droogt

Bestekdelen uit roestvrijstaal en zilver worden weer 

glanzend en dit met een grote energie- en compound 

(zeep) besparing.

Het tijdsverslindende en dure voorspoelen, inweken 

en napoleren met de hand is hierdoor verleden tijd.

EEN BEKEND PROBLEEM

Het reinigen van vuil bestek, in het bijzonder aangekoekte etensresten, is uiterst veel werk en bovendien tijds-, kosten- en arbeids-

intensief. Met behulp van de gebruikelijke spoelinstallatietechniek is een schone en vlekvrije bestekreiniging meestal niet of alleen 

door middel van hoge kosten te realiseren.

Spoelzone van een BRA-installatie

Doseersysteem voor het instellen van spoel-/wasmiddel

Walther Trowal bestekreiniging



1. FASE: BESTEK REINIGEN

In het wascompartiment wordt het vervuilde bestek 

zonder voorreiniging in een vibrerende polijst-

chipsmassa mechanisch gereinigd. Het door Trowal 

ontwikkelde spoelmiddel Trowaclean BRS 13 lost 

etensresten en vervuiling op die met het spoelwater 

eenvoudig worden afgevoerd. Trowaclean BRS 13 is 

speciaal ontwikkeld voor het spoelen bij tempera-

turen onder de 40 °C. Hierdoor is Trowaclean BRS 

13 milieuvriendelijk en energiebesparend. Zelfs sterk 

aangedroogde etensresten worden verwijderd.

2. FASE: BESTEK SCHOONSPOELEN

Het gereinigde bestek, welke uit het wascomparti-

ment komt, wordt nu automatisch naar de spoelin-

richting getransporteerd en daar met schoon water 

gespoeld. Het bestek is nu schoon en glanzend.

3. FASE: BESTEK POLEREN

Het nog natte bestek glijdt van de reinigingsmachine 

in de droger en loopt door een spiraalvormige trilbak, 

welke met verwarmd en ontkiemd drooggranulaat 

gevuld is.

Het bestek dat volledig omgeven is door het droog-

medium wordt gedroogd en gepoleerd. In de sepa-

reerzone wordt het bestek van het drooggranulaat 

gescheiden en valt in de reeds klaarstaande bestekkorf. 

Door de “hotspot” in de droger wordt het granu-

laat boven de 130 °C verhit en daardoor kiemarm 

gehouden.

Het HDS-proces (Hydromechanische Drie-Stappen proces)



TROWAL BESTEKREINIGINGSINSTALLATIE 

TYPE BRA

In de Trowal bestekreinigingsinstallaties worden speciale 

polijststeentjes ingezet.

Het waterverbruik en spoelmiddelverbruik wordt 

enorm verlaagd door de mechanische werking, ook 

het stroomverbruik is zeer laag omdat het water niet 

warmer behoeft te zijn als 40 °C.

Hardnekkig vuil en zelfs roestvlekken verdwijnen in de 

BRA zonder voorbehandeling als inweken of spoelen.

Door het HDS-reinigingsproces wordt bij zilver bestek 

de oxidelaag eenvoudig verwijderd, zodat het lastige 

en tijdrovende zilver-poleren vervalt, tegelijkertijd 

wordt het zilver beschermd tegen verkleuringen.

HYGIËNE IN DE BRA

Etensresten die op het bestek aanwezig zijn en in de 

machine terechtkomen, worden door de polijstchips 

vermalen en samen met het water en spoelmiddel uit 

de machine afgevoerd.

Na reiniging in een BRA is uw bestek hoogglanzend, 

kiemvrij en meteen weer inzetbereid en hoeft niet 

meer nagedroogd of gepoleerd te worden.

De BRA-installaties zijn uitgerust met een hygiëne-

certifi caat (DIN 105210:2008-06).

BESTEK OPPOETSEN / POLIJSTEN

Bij veelvuldig gebruik wordt het bestek beschadigd 

met krassen, kalkafzetting, oxide en roestvlekken. 

Deze beschadigingen laten zich moeilijk verwijderen.

Met de BRA bestekreinigingsinstallaties kunnen be-

stekken en andere keukenaccessoires uit rvs en zilver 

eenvoudig weer opgepoetst en/of gepolijst worden.

Zilver bestek voor en na het reinigen/polijsten

Bovenaanzicht van een BRA-installatie

RVS bestek voor en na



Ondanks de modernste reinigingstechniek is bestek welke uit de spoel/reinigingsmachine komt, dikwijls nog nat en vlekkerig. Deze 

moeten handmatig gedroogd en gepoleerd worden.

Trowal bestekdrogers uit de BT-serie zorgen voor glanzende en hygiënische resultaten, zonder napoleren.

Walther Trowal bestekdroger

WERKING

Het nog natte bestek wordt direct uit de spoelmachinemandjes in de 

BT-droger ingevoerd en behoeft niet zoals bij de meeste drogers hand-

matig één voor één ingelegd te worden. Het met meer als 65 °C

verwarmde en daardoor kiemvrije granulaat zorgt voor een glanzend en 

vlekvrij bestek. Deze BT-drogers kunnen als stand-alone-machine

gebruikt worden, maar ook in combinatie met een Trowal bestekreini-

gingsmachine.

VERBRUIKSMATERIALEN

Walther Trowal is leverancier en fabrikant van deze speciale verbruiksarti-

kelen als compound (zeep), granulaat en polijstchips, die gebruikt worden 

in het speciale HDS-proces.

SPOELMIDDEL BRS 13

Dit spoelmiddel Trowaclean BRS 13 is speciaal ontwikkeld voor het reini-

gen bij lage temperaturen tussen 20 °C en 40 °C. De bestekken verkrijgen 

bij BRS 13 een schoon en glanzend uiterlijk.

Spoelmiddel BRS 13Drooggranulaat GTM Polijstchips BPS

DROOGGRANULAAT GTM

Het speciale drooggranulaat GTM-300 voor het 

vlekvrije drogen van gespoeld en nat bestek is 

bijzonder stofarm en door een speciale voorbe-

handeling kiemvrij (DIN EN 1174, lab.nummer 

23036M068). Het drooggranulaat heeft een spe-

ciale korrelgrootte zodat het verklemmen tussen 

vorken verhinderd wordt.

POLIJSTCHIPS BPS

Door het toepassen van Trowal BPS chips worden 

vlekken, roest en krassen uit uw bestek verwij-

derd en gelijktijdig hoogglansgepolijst. Een andere 

positieve bijkomstigheid is dat de levensduur van 

uw bestek verlengd wordt.



AFMETINGEN BESTEKREINIGINGSINSTALLATIES
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BRA 900 BRA 1200 BRA 1600 BRA 2500

A 1.044 1.294 1.410 1.520

B 886 1.100 1.165 1.270

C 680 855 920 975

D1 980 1.162 1.462 1.616

D2 978 1.198 1.198 1.652

E 1.390 1.840 2.194 2.525

F 2.350 2.921 3.192 3.910

G 1.250 1.700 1.835 2.250

BRA 900 BRA 1200 BRA 1600 BRA 2500

Reinigings-/polijstvibrator 
en granulaatdroger

ca. 3,2 m2 ca. 5,3 m2 ca. 7,0 m2 ca. 9,8 m2

Schakelkast en doseersysteem ca. 0,6 m2 ca. 0,6 m2 ca. 0,6 m2 ca. 0,6 m2

Totaal ca. 3,8 m2 ca. 5,9 m2 ca. 7,6 m2 ca. 10,4 m2

BENODIGD GRONDVLAK VOOR BRA-INSTALLATIE

MET SCHAKELKAST EN DOSEERSYSTEEM

TECHNISCHE GEGEVENS

BRA 900 BRA 1200 BRA 1600 BRA 2500

Capaciteit bestek/uur 1.250 2.000 3.000 5.000

Reinigings-/polijstvibrator BRR 100 BRR 200 BRR 400 BRR 600

Vulling polijststiften BPK 200 kg 250 kg 450 kg 800 kg

Gewicht reinigings-/
polijstvibrator (gevuld)

520 kg 1.100 kg 1.750 kg 2.100 kg

Waterverbruik l/uur 60 190 250 330

Watertemperatuur ≥ 40 °C ≥ 40 °C ≥ 40 °C ≥ 40 °C

Verbruik spoelmiddel BRS 13 0,14 kg/h 0,29 kg/h 0,52 kg/h 0,68 kg/h

Granulaatdroger BT 100 BT 200 BT 200 BT 500

Vulling granulaat GTM 36 kg 54 kg 54 kg 126 kg

Gewicht droger gevuld 460 kg 650 kg 650 kg 1.250 kg

Temperatuur droger > 65 °C > 65 °C > 65 °C > 65 °C

Voltage 400 V – 50 Hz 400 V – 50 Hz 400 V – 50 Hz 400 V – 50 Hz

Electr. aansluiting 8.4 kVA – 32 A 18 kVA – 32 A 18 kVA – 32 A 38 kVA – 54 A

Stroomverbruik per uur 4,5 kWh 8,4 kWh 9,8 kWh 21,9 kWh

Wateraansluiting 1/2“ 3/4“ 3/4“ 3/4“

Proceswateraansluiting DN 40 DN 20 DN 20 DN 20
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