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Verdeling
Gewichts-
bereik (gr)

6 800–3340

10 480–2000

12 400–1670

20 240–1000

24 200–840

40 120–500

6/12 400–3340

10/20 240–2000

12/24 200–1670

20/40 120–1000

Grote meelbak met deksel die 
op vier verschillende posities 
aan de machine bevestigd 

kan worden.

Ophanghaken voor max. 6 
snijramen aan één of beide 

zijden van de machine.

Opklapbare RVS afzettafel, 
naar keuze aan de linker of 

rechterkant van de machine.

Ruime keuze uit getefloneerde 
lichtgewicht snijramen voor 

langwerpige, vierkante, ronde 
of driehoekige vormverdelingSchoonmaakstand; 

automatisch 
opkomen van het 
verdeelmes voor 
schoonmaken

RVS 
dekselplaat

Voor zeer gehydrateerd 
en delicaat deeg

75%

Tot

5500
stuks / uur

Praktisch geplaatste 
handgrepen aan de 

voorkant bieden extra 
bescherming en zorgen 
ervoor dat de machine 

makkelijk verplaatsbaar is.
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Vraag voor meer informatie over 
afmetingen en gewicht onze 

catalogus Robotrad Vormroosters 
aan of bezoek www.daub.nl 

Robotrad-s

Persen, verdelen en vormverdelen door de bedieningshendel 

vast te houden en naar boven en beneden te bewegen.

Robotrad-s Automaat

Persen, verdelen en vormverdelen door een simpele tik tegen 

de bedieningshendel; een korte tik start een automatische 

cyclus van persen en vormverdelen. Inclusief het ontlasten 

van de deksel aan het eind van de cyclus en automatische 

eindschakelaar.

Robotrad-s Variomaat

Bediening met bedieningshendel en/of makkelijke tiptoetsen; 

persen, verdelen en vormverdelen met behulp van vol 

automatische cyclus, automatische start d.m.v. het sluiten 

van de deksel, automatisch vergrendelen, ontlasten en 

ontgrendelen van de deksel, geheugen voor 10 verschillende 

programma’s met verschillende druk en perstijd. Enkel persen 

voor het gebruik als deeg- en boterpers. Standaard met 

instelbare drukregeling.
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