
Wij willen de voedselproductie beschermen

CATALOGUS  
AGRI



Het ontsmettingshek wordt gebruikt voor het 
ontsmetten van voertuigen, het is ontworpen 
voor het besproeien van elk voertuig dat door 
het bedrijf rijdt, zoals landbouwmachines, 
pluimveewagens en personenauto’s. Het 
voorkomt de overdracht van ziekten naar de 
boerderij.
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UNIDOZ 
ONTSMETTINGSPOORT 
360°
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Hoogwaardige 230V of 400V aangedreven 
pomp 

Inbedrijfstellingsopties: automatische 
sensoren start/stop, afstandsbediening aan/
uit en handmatige aan/uit 

Componentenopslag houdt binnen pompen, 
chemische containers, bedieningspaneel, 
verdunningssystemen, enz.

Duurzame onderdelen zorgen voor jaren 
van uitstekende prestaties met minimaal 
onderhoud 

Gemaakt van aluminium met poedercoating 
wat het licht en gemakkelijk te installeren 
maakt 

Ook verkrijgbaar in een gepoedercoate 
roestvrij stalen optie 

Spuitlans met een slang van 25 m 
om op ontoegankelijke plaatsen te 
spuiten 

Systeem voor werking bij lage 
temperatuur, waardoor een 
desinfectiepoort kan worden 
gebruikt bij temperaturen onder 0°C

Reflecterende elementen zorgen 
voor voldoende zichtbaarheid in het 
donker 

Ingebouwd doseersysteem, 
meerdere verdunningsniveaus 

Indeling in secties - desinfectie van 
het chassis of de hele truck

Laat grote voertuigen, tot 10m 
breed, door

KENMERKEN



Het ontsmettingstrekschild zorgt voor bescherming, waardoor de kwaliteit van de ontsmetting 
verbetert. Bij sterke wind zorgt de intensiteit voor een gelijkmatige verdeling van het 
ontsmettingsmiddel op het oppervlak, waardoor de toegepaste ontsmettingsoplossing beter 
kan worden gecontroleerd wanneer deze wordt berekend per m² van het ontsmette voertuig. 
Het vermindert ook de kans dat waternevel buiten het ontsmettingsgebied terechtkomt.

Het toestel kan worden uitgebreid tot 10 m 
breedte. De Biosecurity Gate wordt aangepast aan 
de individuele behoeften van de klant. De breedte 
tussen het verlengstuk rechts en het verlengstuk 
links ligt doorgaans tussen 4,0 m en 4,5 m. Het 
sproeisysteem heeft overkoepelende sproeiers die 
hoog genoeg zijn om alle soorten commerciële 
vrachtwagens te laten passeren, met meerdere 
sproeiers op elke lijn.

ONTSMETTING 
TOCHTSCHILD 
POORT

BIOSECURITY 
POORT 5+ 
UITBREIDING 
OVER 5M
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Gemaakt van gepoedercoat staal en 
hoogwaardig dekzeil, dat bestand is tegen 
alle weersomstandigheden

Afmetingen h. 470cm en b. 300cm

TECHNISCHE GEGEVENS
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Een automatisch voertuigdesinfectiesysteem besproeit het volledige voertuig 
met bijzondere aandacht voor het chassis en de wielen, Een apparaat van kleine 
afmetingen dat een hoogwaardige desinfectie garandeert van voertuigen die het 
terrein oprijden. Dankzij de plaatsing van sproeiers op de grond en op het frame 
garandeert de Tunnel S de hoogste kwaliteit van desinfectie.

ONTSMETTINGSTUNNEL
S

De desinfectietijd voor wielen en chassis 
is verlengd

Geautomatiseerd ontsmettingsproces

Doseersysteem voor chemische stoffen

Werken bij lage temperaturen

Waarschuwingssysteem einde 
chemisch middel

Grootte 5m x 4m x 3m (of elke grootte)

VOORDELEN



ONTSMETTINGSTUNNEL
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Een automatisch voertuigdesinfectiesysteem 
besproeit het gehele voertuig met bijzondere 
nadruk op het chassis en de wielen, de volgende 
fase van voertuigdesinfectie is het automatisch 
besproeien met een chemisch middel dat 
gedurende een bepaalde tijd plaatsvindt. 

Verneveling/verneveling van het hele voertuig 
maakt het mogelijk om moeilijk bereikbare 
plaatsen grondig te ontsmetten. Een 
desinfectietunnel met de juiste afmetingen 
bedekt de hele auto met een desinfectiemiddel. 
De desinfectietunnel is een barrière, een grens 
tussen de schone zone en de vuile zone.

Dankzij de gepatenteerde tweefasendesinfectie 
garanderen wij dat de wagens die de boerderij 
en het productiebedrijf binnenkomen, 100% 
gedesinfecteerd zijn.

Afmetingen van het gebouw zorgt 
voor volledige dekking van de 
vrachtwagen 

Tweetraps ontsmetting van voertuigen 

Geautomatiseerd ontsmettingsproces 

Doseersysteem voor chemische 
stoffen 

Werken bij lage temperaturen 

Roldeuren, automatische in- en 
uitgang 

De tunnel is gemaakt van materialen 
van de hoogste kwaliteit en is bestand 
tegen chemicaliën en externe factoren

Waarschuwingssysteem einde 
chemisch middel 

VOORDELEN

CATALOGUS AGRI UNIDOZ
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Sproeischuimreinigers worden rechtstreeks 
op de vloer gespoten. Chemische stoffen 
die aan schuimreinigers zijn toegevoegd, 
helpen de verspreiding van gevaarlijke 
micro-organismen tegen te gaan op 
plaatsen waar gewassen groeien en waar 
voedsel wordt geproduceerd of verpakt.

Het desinfecteren van schoeisel aan de ingang van de schone zone is een van de 
meest cruciale stappen voor het handhaven van een hoog niveau van bioveiligheid. 
Desinfectiematten zijn een bioveiligheidsinstrument voor gebruik in extensieve 
landbouwafdelingen, viskwekerijen, voedselverwerkende bedrijven, veterinaire instellingen, 
dierentuinen, dierenasiels en laboratoria.

SCHUIM DESINFECTIEMAT-
UNIDOZ 

Afvoerslang, roestvrij stalen schuimstaaf 
en ventilatormondstuk
Instelbare schuimconsistentie (nat/droog)
Pomp beschermd tegen beschadiging
Foam werpafstanden tot 2m
Vermogen 230W
Mogelijkheid om tot 3 roestvrijstalen 
sproeiers te installeren
Centrale eenheid van roestvrij staal
Schuimdesinfectiematten zijn er in 
verschillende combinaties

Automatische chemische verdunning - 
Zorg voor de juiste verhoudingen 

Altijd schone en actieve chemische oplossing 

Langere blootstelling aan het oppervlak van de 
laarzen, het schuim zal langer aan het oppervlak 

blijven kleven 

Automatische chemische dosering - Verbetert de 
veiligheid door het contact van de werknemer met 

de chemische stof te beperken concentraten

Onderhoudsvrij 

Geldbesparend-Permanent geïnstalleerd apparaat 

Duurzaam: milieuvriendelijk materiaal. U koopt het 
één keer, u gebruikt het jaren 

Handmatig mengen van de chemische stof 

Er is geen garantie dat de chemische stof in de 
ontsmettingsmat actief is 

Kortere blootstellingstijd aan de 
chemisch middel 

Manueel bijvullen van chemicaliën 

Materialen kunnen niet gewassen worden of zeer 
moeilijk

Frequente vervanging, zelfs meerdere keren per aar

Zeer hoog verbruik van niet- ecologische 
materialen 

UNIDOZ SCHUIM DESINFECTIEMAT 
TECHNISCHE GEGEVENS

HOE WERKT HET

 DESINFECTIEMAT VAN SCHUIM TRADITIONELE DESINFECTIEMAT 
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VOORDELEN 

UNIDOZ
LAARS ONTSMETTER

Grondige reiniging van schoeisel verwijdert zelfs 
opgedroogd vuil
Ontsmetting niet alleen van de schoenzolen, maar 
ook van de zijkanten en de bovenkant
Garantie van ontsmetting met een schone oplossing 
ontsmettingsmiddel en reinigingsmiddel
Laag verbruik van ontsmettingsmiddel
Het apparaat biedt het hoogste niveau van 
bioveiligheid voor AVP en aviaire influenza 
Vervangt desinfectiematten en 
desinfectieschoenbaden

De UNIDOZ BOOT DISINFECTOR is een chemisch sproeisysteem voor 
schoenen. De unieke opstelling van de sproeiers zorgt ervoor dat het 
schoeisel bedekt wordt met desinfectiemiddel. Perfect voor het reinigen en 
ontsmetten van schoenen in de landbouwsector. Een bewezen, goedkope 
en effectieve manier om varkens- en pluimveeziekten te voorkomen. 

Plaats het BOOT DISINFECTOR systeem in de deuren en ingangen 
van alle varkensstallen, hokken en pluimveestallen. Het apparaat 
heeft geen aansluiting op stromend water nodig, u hoeft alleen de 
ontsmettingsoplossing toe te voegen en het apparaat overal te plaatsen. 
Het enige wat u hoeft te doen is water en het ontsmettingsmiddel/
reinigingsmiddel op het apparaat aan te sluiten. BOOT CLEANER 
GARANDEERT dat de schoenen die in de schuur, varkensstal, stal komen 
schoon zijn!

Het BOOT DISINFECTOR systeem bevat borstels en een lagedruk 
watersproeisysteem met een ingebouwde chemische menger, om 
schoenen te reinigen van organische verontreinigingen. De gepatenteerde 
opstelling en vorm van de borstels maken een grondige reiniging van het 
vuilste schoeisel mogelijk.
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Grondige reiniging van schoeisel verwijdert 
zelfs opgedroogd vuil

Ontsmetting niet alleen van de schoenzolen, 
maar ook van de zijkanten en de bovenkant

Gegarandeerde ontsmetting met een schone 
oplossing van ontsmettingsmiddel en 
reinigingsmiddel

Laag verbruik van ontsmettingsmiddel

Het apparaat biedt het hoogste niveau van 
bioveiligheid tegen AVP en aviaire influenza

Vervangt ontsmettingsmatten en 
ontsmettingsschoenbaden

VOORDELEN

Perfect voor het reinigen en ontsmetten van schoenen in de 
landbouwsector. Een beproefde, goedkope en doeltreffende 
manier om het binnendringen van varkens- en pluimveeziekten 
te voorkomen. 

Plaats BOOT CLEANER schoenendesinfectiesysteem in 
de deuren en ingangen van alle varkensstallen, hokken en 
pluimveestallen. Het enige wat u hoeft te doen is water en 
het ontsmettings-/reinigingsmiddel en op het apparaat aan te 
sluiten.

BOOT CLEANER is een GARANTIE dat de schoenen waarin u de 
schuur, varkensstal, stal betreedt schoon zijn!

UNIDOZ
SCHOEISEL
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Werkdruk van 5 Bar tot 250 Bar
Waterdebiet 5-20l / min
Aansluiting op stadswater, centraal wassysteem 
en hogedrukreiniger
Gemakkelijk te reinigen met een 
hogedrukreiniger
Alle schoenpoetsapparaten zijn gemaakt van 
hoogwaardig roestvrij staal
Aan de muur bevestigd apparaat

KENMERKEN

Rubberlaarzen gereinigd in enkele seconden! 
- Een speciaal ontworpen systeem van 
hogedruksproeiers zorgt voor een snelle 
reiniging van schoeisel. De laarzensproeier 
is een aan de muur bevestigd apparaat in 
de overgangszone van de vuile zone naar 
de schone zone in boerderijen. Het apparaat 
verwijdert zand, minerale afzettingen, dierlijke 
uitwerpselen, resten van dierlijk voedsel van 
rubberen schoenen.

UNIDOZ
LAARZENSPOELER

TROUGH 
LANCE 
Lansen met dubbele functie voor troggen, het 
wast en leegt de troggen.

De lans zuigt natte en droge stoffen uit de 
trog en reinigt deze vervolgens onder hoge 
druk. De lans is ontworpen om de resten van 
vloeibaar en droog voer te verwijderen uit 
troggen die zich in de varkensstal bevinden. 
Compatibel met de meeste hogedrukreinigers.



Een speciaal ontworpen, gebruiksklare 
ruimte van een sandwichpaneel, bestemd 
voor de overgangszones tussen de schone 
zone en de vuile zone, uitgerust met 
ontsmettingsapparatuur die helpt voorkomen 
dat ziekteverwekkers het kweekgebouw 
binnendringen.

De oplossing biedt het hoogste niveau van 
bioveiligheid. De bioveiligheidsgang wordt 
gebruikt voor het omkleden, het wassen 
en ontsmetten van laarzen, het drogen van 
schoenen, het ontsmetten en opslaan van 
spullen die naar de varkensstal of boerderij 
zijn gebracht, het wassen en ontsmetten van 
de handen en het douchen.

Toestel voor het wassen en ontsmetten van 
schoenen
Automatische UV-desinfectie
Roestvrij stalen laarzenrek en schoenendroger
Kluisjes voor kleding
Verwarming
Bank van roestvrij staal en PVC
Douche
Roestvrij stalen gootsteen en zeep 
handdispenser
Roestvrijstalen dispenser voor handdesinfectie

KENMERKEN

DECONTAMINATIE 
GANG
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Agri Mixer - menger voor poedervormige geneesmiddelen 
en dikke chemische stoffen. Apparaat voor het mengen van 
geneesmiddelen en chemicaliën. Dankzij de mogelijkheid 
om de tijd in te stellen, kunnen we er zeker van zijn dat het 
water en de medicijnoplossing goed gemengd zijn tijdens 
het toedienen van medicijnen aan dieren.

DOZI

AGRI MIXER

Doseerbereik 0,2% -2% ( DOZI2502)
Doseerbereik 0,4%-4% ( DOZI2504)
Wateraansluiting: 3/4 “
Bedrijfstemperatuur max 60°C
Werkdruk 0.3Bar - 6Bar
Waterdebiet max 25m3 / h

75L of 100L inhoud
Chemisch bestendig
Instellen van de werkingstijd van de mixer
Schoon water spoel optie 
3/4” water aansluiting
Grote archiefopening
Mogelijkheid tot integratie met een beheerscomputer 
(facultatief)
Vloeistofniveausensor (optioneel)

KENMERKEN 

PROPERTIES

Doseersysteem voor chemische concentraten en geneesmiddelen 
die in de veehouderij en de tuinbouw worden gebruikt. Wordt 
rechtstreeks op de waterleiding geïnstalleerd. Het apparaat wordt 
gevoed door waterdruk, heeft geen elektrische aansluiting nodig.

Het doseersysteem mengt het concentraat automatisch met water 
in de vereiste verhoudingen.

De dosering wordt ingesteld door de knop aan de onderkant van 
de Dozi dispenser in te stellen.

Dankzij het unieke ontwerp behoudt de dispenser de juiste 
verhoudingen, zelfs bij drukval.
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Aangedreven door perslucht Hoog
Wielen van hoge kwaliteit
Tanks gecertificeerd voor gebruik in de 
voedingsindustrie
Grote vulopening
Lange werktijd
Schuimerunit voor gebruiksklare chemische 
oplossing
Afvoerslang van hoge kwaliteit
Instelbare schuimconsistentie (nat/droog)
Werkt op batterij of netvoeding

Werkt op batterij of netvoeding
Wielen van hoge kwaliteit
Tanks gecertificeerd voor gebruik in de 
voedingsindustrie
Grote vulopening
Lange werktijd
Sproei-eenheid voor gebruiksklare 
chemische oplossing
Afvoerslang van hoge kwaliteit
Toverstok aan/uit kan aan het uiteinde van 
de slang worden bediend

KENMERKEN

KENMERKEN

200L, 130L, 70L Schuim Applicators. 

Dankzij de geïntegreerde pomp die wordt 
aangedreven door perslucht, produceren 
de Unidoz Tank Foamer units dicht en goed 
luchtdoorlatend schuim. Het apparaat gebruikt 
vooraf gemengde chemicaliën uit de tank. 
Het spuit schuim uit via de afvoerslang en 
de ventilatormondstuk. Zorgt voor een hoge 
dekkingsgraad van het geschuimde oppervlak.

200L, 130L, 70L Spray Applicators

Mobiele industriële sproeitoestellen voor het 
aanbrengen van voorgemengde chemische 
oplossingen.

UNIDOZ
TANKSCHUIMERS

UNIDOZ
TANKSPUITEN
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De Unidoz biosecurity ontsmettingspoort is een state of the art modern ontsmettingssysteem. 
Het dient om een grensontsmettingspoort te creëren om de verspreiding van besmettelijke 
ziekten tegen te gaan boerderijen, fabrieken en industriële sites. 

GRENS 
ONTSMETTINGSPOORT



14CATALOGUS AGRI UNIDOZ

Vermindert het risico van export van 
ziekten naar handelspartners
Unidoz Disinfection Gate 360° verbetert 
nationale bioveiligheidsmaatregelen
Ontsmetting op meerdere rijbanen, 
gelijktijdig of afzonderlijk
Automatisch heffen van de middenpaal
Volledig geautomatiseerd 
desinfectieproces

VOORDELEN

OM ALLE VOORDELEN 
VAN ONZE 
GRENSOPLOSSING TE 
LEREN KENNEN, GELIEVE 
ONS TE CONTACTEREN
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CIP is een hogedruksysteem, individueel 
ontworpen voor elk bedrijf. Hoogwaardige 
roestvrijstalen hogedrukpomp met parameters 
voor de individuele behoeften van elk bedrijf.

Een mobiele roestvrij stalen trolley met een 
drukslang en een schuim- of sproeisysteem, 
aangesloten op punten binnen het gebouw.

CIP REINIGING 
VOOR 
BOERDERIJEN

DRUKUNIT IN DE 
TECHNISCHE RUIMTE.
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1. SLANGHASPELS
Roestvrij stalen veer-aangedreven slanghaspels, 1/2 
slang, lengte 20m.

2. ROESTVRIJSTALEN KARREN 
Roestvrijstalen karren voor gebruik in industriële 
wasstraten.

3. SPROEIER
Aan de wand gemonteerde industriële sproeitoestel 
voor het aanbrengen van chemische oplossingen 
Dit venturi-injectiesysteem gebruikt standaard 
stadswaterdruk (2,5-10 Bar) om chemisch concentraat 
in de waterstroom aan te zuigen en te mengen.

4. GASTRO WASH
Sproeitoestel voor het verdunnen van twee producten 
met spoelwerking. Ontworpen om vloeren en 
oppervlakken schoon te spuiten en te ontsmetten.

5. 1 WEG
Aan de wand gemonteerde roestvrijstalen chemische 
doseerunit voor het nauwkeurig verdunnen van 1 
chemisch concentraat tot de vereiste verhoudingen 
en het vullen van containers van elk formaat met 
verdunde, gebruiksklare chemische oplossingen.

6. MS 01
Draagbaar doseersysteem voor vloeibare chemische 
concentraten zorgt ervoor dat u altijd een nauwkeurig 
verdund gebruiksklaar product krijgt. Economisch, 
betrouwbaar, gemaakt van de hoogste kwaliteit 
materialen. 

7. M 01
Draagbaar doseersysteem voor vloeibare chemische 
concentraten zorgt ervoor dat u altijd een nauwkeurig 
verdund gebruiksklaar product krijgt. Economisch, 
betrouwbaar, gemaakt van de hoogste kwaliteit 
materialen. 

1.

2.

4.

5.

6.

7.

3.
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Unidoz - Wij willen de voedselproductie beschermen

Unidoz, is een toonaangevende leverancier van bioveiligheidsapparatuur. 

Tweevoudig winnaar van een gouden medaille in de wedstrijd voor het Landbouw Innovatief 
Product van het Jaar, voor het Disinfection Gate 360° apparaat in 2018 en 2020 voor UV Boot 
desinfectie. 

Het bedrijf is uitgegroeid tot een van de meest gevraagde aanbieders van oplossingen voor 
klanten uit verschillende sectoren, waaronder landbouwbedrijven, de levensmiddelenindustrie 
en grensovergangen.

Innovatie begon ons bedrijf en stroomt nog steeds door onze aderen.

Wij zijn de uitvinder en de grootste fabrikant van draagbare verdelers voor chemische 
concentraten in de EU.

Unidoz is een van de belangrijkste fabrikanten van chemische doseermachines, foamers, 
sproeiers en satellieten voor CIP-systemen voor industriële reiniging.

OVER ONS



IN CONTACT BLIJVEN
Benelux partner: Desinfectie Techniek, NL 4854 SC Bavel (Breda)

+31-161-434-183 | +31-653-220-397
  info@desinfectie-techniek.nl | www.desinfectie-techniek.nl


