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De Robopress is uitermate geschikt 
voor het maken van deeg- en 
boterblokken (43 x 43,5 cm). 

Daarnaast kan de Robopress ook 
gebruikt worden voor 
gefermenteerd deeg. 

 

 
 

Volledig automatisch, opstarten, 
vergrendelen en openen van de 

deksel aan het eind van de 
produktiecyclus. De Robopress 
Variomaat heeft bovendien een 

instelbare perstijd voor nog meer 
persmogelijkheden. 

 

 
 

De praktisch geplaatste 
handgrepen aan de voorkant 

bieden bescherming en zorgen 
ervoor dat de machine makkelijk 

verplaatsbaar is. 
 

 
 

Standaard op de Variomaat; 
instelbare drukregeling. 

Robopress Variomaat 
Vol automatische deeg- en boterpers, automatisch openen en sluiten 
van de deksel, instelbare drukregeling en programmeerbare perscycli 
 
Daub kan een uitgebreid pakket hoog kwalitatieve hydraulische 
verdelers, vormverdelers en persen aanbieden; onmisbaar in elke 
moderne bakkerij waar op traditionele wijze brood wordt gebakken. 
De verdelers zijn compact, behandelen elke deegsoort zacht en 
voorzichtig, zijn makkelijk verplaatsbaar en bijzonder 
onderhoudsvriendelijk. 
 
De Daub Robopress is een hydraulische pers met een vierkante 
deegkuip speciaal voor het maken van deeg en boterblokken. Dankzij 
variabele perstijd kan de Robopress ook gebruikt worden voor het 
ontgassen van gefermenteerd deeg. De Robopress is gebaseerd op 
de Robocut maar uitgerust met een persplaat in plaats van een 
verdeelschijf. 
 
De Robopress is ontwikkeld volgens strenge internationale hygiëne 
en veiligheidsvoorschriften. Door de roestvrijstalen kuiprand en 
voedsel gekeurde persplaat is de machine de zeer hygienisch en 
duurzaam in gebruik.  
 
Alle Robotrad modellen hebben een deegkuip van 43 x 43.5 x 12 cm 
voor max. 20 kg deeg. 
 
Opm: Foto is van een Robopress Variomaat met optie gietijzeren voet op wielen 
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Robopress Variomaat 
Vol automatische deeg- en boterpers, automatisch openen en 
sluiten van de deksel, instelbare drukregeling en programmeerbare 
perscycli 
 
 Geschikt voor elk type deeg, boter incl. gefermenteerd deeg 
 Persen met compacte bedieningshendel of eenvoudige 

tiptoetsbediening; vol automatische cyclus incl. automatisch 
opstarten, vergrendelen, ontlasten en openen van deksel 

 Geheugen voor 10 verschillende programma's voor persen met 
instelbare perstijd en drukregeling 

 Instelbare drukregeling 
 Energiezuinig door automatische motorschakelaar waarbij de 

motor alleen loopt bij persen en vormverdelen 
 Staat op stevige zwenkwielen met rem 
 Voedsel gekeurde persplaat en roestvrijstalen dekselplaat 
 Stevige handvaten aan de voorkant maken de machine 

makkelijk verplaatsbaar 
 Roestvrijstalen kuiprand om de deegkuip 
 Solide stalen frame met afneembare zijpanelen 
 Speciaal, voor Daub ontwikkeld, deegvriendelijk en betrouwbaar 

hydraulisch perssysteem 
 Stabiel, eenvoudig te bedienen en stil in gebruik 
 
Opties 
 
 Getefloneerde roestvrijstalen dekselplaat 
 Transformator voor 4-fasen zonder N op 400V 
 Hygiënisch en makkelijk schoon te houden hardglazen 

bedieningspaneel 
 Veiligheidsschakelaars op voor- en afneembare zijpanelen 
 Gietijzeren voet op wielen voor extra stabiliteit 
 
Accessoires 
 
 Aanbevolen set reserve onderdelen voor 3 jaar 
 Manometer 
 Persplaat-onder 
 
Vermogen 1.6 kW, 3-fasen, netto gewicht 280 kg 
BxDxH 54 x 66 x 108 cm 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Spanning Frequentie Fase Stroomsterkte Vermogen 

400 - 460 V 50 - 60 Hz 3 fase / aarde / neutraal 6A 1.6 kW 

200 - 270 V 50 - 60 Hz 3 fase / aarde 9A 1.6 kW 

400 - 460 V 50 - 60 Hz 3 fase / aarde 6A 1.6 kW 

208 V 60 Hz 3 fase / aarde 9A 1.6 kW 

 
 


