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WIE WIJ ZIJN

Over FPS

Wij zijn een wereldwijde 

producent van industriële 

voedselverwerkingsvriezers, 

waaronder spiraal-, IQF-, 

impingement- en CF/VRM-

vriezers. Op onze locatie net 

buiten Vancouver, British 

Columbia, Canada hebben 

we meer dan 13.000 m2 aan 

productieruimte met de nieuwste 

fabricagetechnologieën. 

ONZE VISIE

Hygiënische normen  
radicaal veranderen

We gebruiken de allernieuwste 

technologie en innovatie op de 

markt om vooruitgang in onze 

branche te bevorderen. Onze focus 

op hygiëne is de grondslag voor 

veilige voedselproductie. Ons doel 

is een radicale verandering teweeg 

te brengen in voedselverwerking. 

We willen de schoonste en veiligste 

wereldwijde voedselproductie 

garanderen voor iedereen.

ONZE MISSIE

Een nieuwe norm stellen

We investeren in onze mensen en 

partners en zijn ervan overtuigd dat 

hechte samenwerking altijd leidt 

tot betere resultaten. We stellen 

ons tot doel grenzen te verleggen 

in onze cultuur, in klantenrelaties, 

in het niveau van klantenservice en 

wereldwijde hygiënische normen. We 

geloven dat we samen een nieuwe 

norm kunnen stellen.



Spiraalvriezers en 
-koelmachines

Onze spiraalvriezers en 
-koelmachines worden op maat 
gemaakt volgen uw specifieke 
eisen. We geloven in het vormen 
van langdurige partnerships 
met onze klanten; we luisteren 
naar uw unieke behoeften en 
wensen en verwerken deze 
details in het ontwerp van uw 
vriezers en koelmachines. 
Onze focus op detail zorgt 
ervoor dat de spiraalvriezer 
of -koelmachine optimaal 
is voor alle toepassingen, 
van ongebakken deeg tot 
volledig gekookte vlees- en 
kipproducten die klaar zijn 
voor consumptie. We bieden 
een scala aan innovatieve 
technologieën die zorgen voor 
maximale prestatie en het 
waarborgen van de strengste 
hygiënische normen. Dit alles 
draagt bij aan het verlagen van 
de totale eigendomskosten.  
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BUITENKANT

Onze focus op hygiënisch ontwerpen heeft ons 
aangezet om letterlijk buiten de box te denken. We 
vinden dat zo min mogelijk onderdelen binnen in de 
vriezer horen en monteren ze daarom waar mogelijk 
aan de buitenkant. Dankzij een speciaal ontworpen 
gelaste behuizing met ingebouwde draagconstructie 
kunnen alle elektrische motoren en tandwielkasten 
extern worden geplaatst. Dit bevordert een langere 
duurzaamheid van elektrische onderdelen en 
een kleiner aantal interne onderdelen dat moet 
worden gereinigd. Al deze details verlagen de 
eigendomskosten door besparingen aan kosten voor 
onderhoud, reserve-onderdelen en energieverbruik.

+ Roestvrijstalen  
gelaste behuizing 
Onze robuuste rsv gelaste behuizing 
wordt geproduceerd met zwaar rsv 
en isolatie van polyurethaan met hoge 
dichtheid. Hierdoor is het niet nodig 
de naden en ophooppunten te blijven 
dichten tegen bacteriën en schimmel. 
Onze flexibele balgkoppelingen zijn 
TIG-gelast. Dit zorgt voor gladde 
oppervlakken die veilig zijn voor  
voedsel en voor tolerantie voor  
uitzetten en krimpen tijdens de  
snelle temperatuurcycli. 

+ IntelliSolutions bedieningspaneel  
De PLC-bediening met aanraakscherm 
is gemakkelijk te navigeren met 
aanpasbare toegangsniveaus en 
receptprogrammering. Dankzij 
verschillende diagnostische tools  
en trendlogboeken kunnen problemen 
gemakkelijk worden verholpen. 
Daarnaast bieden we monitoring- en 
foutoplossingsservices op afstand.
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BINNENKANT

Onze definitie van hygiënisch ontwerp gaat verder 
dan het ontwerp van de draagconstructie. We 
geloven dat onze spiraalvriezers goed bereikbaar en 
eenvoudig te gebruiken moeten zijn; dat alle details 
en ontwerponderdelen gemakkelijk te onderhouden 
en te reinigen moeten zijn met minimale doorlopende 
kosten. Onze spiraalvriezers, gebouwd met deze 
idealen voor ogen, zorgen ervoor dat uw producten in 
een veilige omgeving worden ingevroren en gekoeld.

+ SynchroSDTM Ontdooisysteem
Ons gesynchroniseerde 
ononderbroken ontdooisysteem met 
heet gas zorgt voor een naadloze 
werking zonder nadelig effect voor 
de vriesprestatie en productkwaliteit. 
Zo kan de vriezer langdurig zonder 
onderbreking in bedrijf zijn. Dankzij de 
precieze luchtstroombesturing worden  
producten altijd omringd door  
dezelfde luchttemperatuur en 
-snelheid. Dit verzekert constante 
omstandigheden gedurende de 
productie.

+ Transportbandsysteem
Wij beschikken over een gevarieerd 
aanbod aan transportbandsystemen, 
van rvs tot plastic. We evalueren 
nauwkeurig de toepassing en 
voedingsproducten om te  
verzekeren dat de beste  
oplossing wordt aangeboden.

+ Verdamperspiraal 
We bieden een scala aan materiaal  
voor koelribben en buizen, zoals 
aluminium, roestvrij staal en 
antimicrobiële kopernikkellegeringen. 
Onze verdamperspiralen zijn 
vervaardigd met buizen met een 
diameter van 2,45 cm voor hoge 
prestatie en met solide koelribdikte  
voor duurzaamheid. De configuratie 
van onze verdamperspiralen wordt 
aangepast aan uw toepassing voor  
een optimale prestatie. 
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Ontwerp externe motor en aandrijving
Door het gebruik van externe rechtstreeks 
gekoppelde ventilatormotoren en 
trommelaandrijfsystemen elimineren we het 
doorlopende onderhoud en de hygiënische 
problemen van interne elektrische onderdelen. 
Dankzij ons innovatieve ontwerp met een 
zwevend frame is de uitlijning tussen de trommel 
en de aandrijving altijd correct, waardoor de 
spiraal soepel werkt.

Interne draagconstructie
De hele interne constructie, vervaardigd uit 
SS304 roestvrij staal, is ontworpen met niet-
vlakke oppervlakken en niet-holle constructies 
zodat ophooppunten worden vermeden. 
CIP-leidingen en -buizen zijn geïntegreerd in 
de draagconstructie zodat er minder interne 
constructies zijn. Dit verlaagt het aantal te 
reinigen oppervlakken en de energie die nodig 
zou zijn voor het koelen van extra constructies.

Hygiënisch ontwerp
Met een nauwgezette focus op details zorgen 
we ervoor dat alle lassen continu zijn en dat 
alle onderdelen worden geïnstalleerd met 
afstandsstukken. Alle oppervlakken zijn 
ontworpen met aflopende oppervlakken voor 
correcte afwatering. Holle constructies worden 
volledig geëlimineerd met onze innovatieve 
oplossing. Onnodige constructies en onderdelen 
worden weggehaald uit de binnenkant van de 
apparatuur of worden ingebouwd in de behuizing.

Geoptimaliseerde luchtstroom
De luchtstroom wordt ontworpen met het 
oog op zowel prestatie als hygiëne. Met een 
minimaal aantal luchtgeleidingsplaten wordt 
een horizontale luchtstroom bereikt met een 
minimaal drukverlies en koeling specifiek voor de 
producten. De ontwerpen van de spiraalvriezers 
worden met de nieuwste software voor het 
maken van 3D luchtstroommodellen nauwkeurig 
afgesteld.

Clean-in-Place (CIP) systeem
Ons CIP-systeem is ontworpen met een 
diepgaand begrip van de eisen van de 
ontsmettingsfase. Met een driestapsprogramma 
(spoelen, reinigen, ontsmetten) voegen we een 
zich herhalende reinigingsfase toe. Deze fase 
omvat een grondige grootschalige reiniging, 
waarbij het verbruik van water en reinigingsmiddel 
zo laag mogelijk blijft.  

Gelaste roestvrij stalen vloer
Ons vloersysteem is gevuld met polyurethaan 
isolatieschuim en ontworpen met samengestelde 
hellingen voor efficiënte afwatering. Er is een 
antislip oppervlak voor veilige toegang in de 
vriezer. De vloer is ontworpen als een geheel 
met de interne constructie met hoger gelegen 
robuuste draagpunten. 

6



Partnerships+

We geloven dat we waarde creëren door samenwerking.

We geloven dat we door samenwerking en partnership waarde creëren. 
Wanneer u een relatie met ons aangaat, maakt u deel uit van onze 
familie. Samen beloven we een nieuwe norm te stellen.
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