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Het brood wordt gesneden met het 
unieke, door Daub ontwikkelde, 

Cross-Slice Systeem. De messen 
snijden het brood onder een hoek 
met extra lange snijslag waardoor 

sneller gesneden kan worden (zelfs 
vers brood) en de standtijd ook 

langer is.

Optionele aanvoerplaat voor 
extra broodinvoer tot max. 15 

broden. De aanvoerplaat is 
volledig opvouwbaar en voorzien 
van zijgeleiding voor brood met 

verschillende breedtes.

Een geïntegreerde zakopblazer 
aan de uitvoertafel is standard. 
Met één vloeiende natuurlijke 

beweging wordt het brood in de 
geopende zak geschoven om 
vervolgens verpakt te worden.

Uitgerust met het unieke en 
gepatenteerde Cross-Slice 

systeem van Daub

Dubbele invoerband 
met snelheidsregelaar

Transparante 
veiligheidsklep 
op inlegtafel

Retourknop voor het 
laatste brood

Snijdt tot

1200
broden per uur

Maximale grootte 
van het brood

(BxH) 52 x 16 cm

Standaard met zakopblazer 
voor het verpakken van brood 

in plastic zakken
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Getefloneerde messen zijn bij 
uitstek geschikt voor het snijden 
van vruchtenbroden. Optionele 

RVS messen hebben een dubbele 
standtijd vergeleken met stalen 

messen.

De D/ Cross Snijders van Daub 
staan bekend om de hoge kwaliteit 
en optimale snijresultaten bij alle 

soorten brood incl. rogge- en 
vruchtenbrood.

Automatische broodsnijder voor de middelgrote bakkerij
• Uitgerust met het unieke en gepatenteerde Cross-Slice systeem 

van Daub
• Snijdt strak en snel door elke broodsoort (zelfs vers brood)
• Stabiel en solide frame met lichtgewicht componenten voor stil 

snijden; ook na vele jaren intensief gebruik
• Dubbele invoerband met snelheidsregelaar
• Lange standtijd van de messen; tot drie keer langer dan bij 

gebruikelijke machines
• Makkelijk toegankelijke kruimelbak aan de voorkant van de machine
• Snijdt tot 1.200 broden per uur
• Transparante veiligheidsklep op inlegtafel
• In hoogte verstelbare bovenband voor invoer van broden met 

verschillende hoogtes 
• Retourknop voor het laatste brood
• Standaard met zakopblazer voor het verpakken van brood in 

plastic zakken
• Handige zakopblazer kan zowel rechts als links van de machine 

geplaatst worden. 
• Instelbare geleidingsstrips voor broden met verschillende breedtes
• Maximale grootte van het brood (BxH) 52 x 16 cm
• Standaard verkrijgbaar in snedediktes van 10, 11, 12 en 14 mm 

(overige op aanvraag)
• Messen met 1/4”of 1/2” steek

Opties
• Getefloneerde messen voor krentenbrood
• RVS messen voor maximale hygiëne
• Oliesmering voor roggebrood
• Transformator voor 4-fasen verbinding zonder N voor 400V
• Verminderde snelheid invoerband (30%)
• Speciale snededikte
• Veiligheidsgordijn bij brooduitvoer
• Transparante veiligheidskap op uitvoertafel
• Zwenkwielen met rem maken de machine makkelijk verplaatsbaar
• Aanvoerplaat voor extra broden
• Verkorte uitvoertafel (38 cm korter)
• Dubbel scharnierende bovendrukkam
• Gekartelde invoerband
• Automatische stopbeveiliging bij volle uitvoerband
• Dubbele zakopblazer
• Noodstop

Vermogen 0,9 kW, 3-fase, netto gewicht 275 kg
BxDxH 122 x 195 x 130 cm

D/ Cross Snijder 208 Automatische broodsnijder voor de middelgrote bakkerij

Daub Bakery Machinery | Nieuwkerksedijk 10 | 5051 HT Goirle | Nederland | info@daub.nl

NL014v1

https://www.facebook.com/DaubBakeryMachinery
https://www.linkedin.com/company/daub-bakery-machinery-b.v./
https://twitter.com/DaubBakeryMach
https://instagram.com/daub_bakery_machinery
https://www.youtube.com/user/DaubBakingHolland
http://www.daub.nl

