
Staalnamekranen Alfa Laval Scandi-Brew en Servinox PEML
• Voor steriele staalname in tanks en leidingen
• Manueel of pneumatisch bediend
• Verkrijgbaar in diverse speciale uitvoeringen 

Bunger valve Servinox 
• Drukcontrole voor een stabiele druk in  

gistingstanks

Centrifugaalpompen Alfa Laval
• Zelfaanzuigende centrifugaalpompen:  

Alfa Laval LKH Prime (CIP en retourpomp) 
• Niet-zelfaanzuigende centrifugaalpompen:  

Alfa Laval LKH 

Kleppen Alfa Laval
Alfa Laval USSV
• Hygienisch en modulair ontwerp
• Verschillende toepassingen: als aflsluitkep met  

2 of 3 poorten of als wisselventiel met 3 tot 5 poorten
Alfa Laval Mixproof
• Prijsvoordelig: 1 enkele Unique Mixproof aflsluiter  

voert de taken uit die u normaal met 2 of meer kleppen  
van andere types doet

NIEUW! Alfa Laval ThinkTop® Rethought 
• Intuïtief en snel: Auto set-up met automatische herkenning  

en selectie van de klep
• 360° indicatie voor een perfecte zichtbaarheid
• Hygiënisch ontwerp, geen gebruik van schroeven 

Volledig gamma tankapparatuur
• Tankreiniging, roerwerken, mangaten, kleppen, ventielen,  

tankpoten, kijkglazen, weegcellen, niveauregeling  ...

Volledig 
gamma 

voor
brouwerijen

+32 3 870 60 80 

+32 3 870 60 89

advice@gillain.com

www.gillain.com

Neem contact op met ons

U vindt hieronder een greep uit ons totaalaanbod voor de brouwerijen.  
Neem zeker een kijkje op www.gillain.com voor meer producten of bel ons 
op + 32 3 870 60 80



Gillain & Co, de gespecialiseerde 
leverancier voor brouwerijen
Gillain & Co levert sinds 1875 hygiënische componenten en apparatuur 
in roestvast staal aan de brouwerijen. U kan bij ons rekenen op gecerti-
ficeerde en traceerbare producten, vrijblijvend advies, snelle  
leveringen en een uitstekende naverkoopservice. Wij beschikken over 
een gigantische voorraad in België en in Nederland.

• Buizen en fittings in RVS volgens 
EN10357 en EHEDG 

• Aseptische koppelingen, flensverbin- 
dingen, melkerijkoppelingen 

• Solid pijpbeugels met vierkante steel 

• Flexibels 

• Filters: haakse buisfilters, groffilters 

• Kijkglazen 

• Mangaten 

Vraag naar ons gamma 
INOXCO EHEDG TRIPLE 
0,8  buizen en fittings!

FOOD

Wist u dat we binnen Heleon Group een team van specialisten 
hebben dat zich uitsluitend bezig houdt met flexibele slangen?  
Wij adviseren en leveren kwalitatief hoogwaardige slangen en 
koppelingen voor de brouwerijen. Zéér snelle levertermijnen.


