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Extra bedieningsgemak met een 
uitschuifbare steun voor de 

deegbak 
 

 
 

RVS opbergruimte voor max. 4 
snijramen en vormroosters. 

 

 
 

Handig meelbakje met deksel 
dat zowel links als rechts 
bevestigd kan worden. 

 

 
 

Solide gietijzeren 
tandwielmechanisme voor een 
lange levensduur en soepele 

bediening. 

Ecotrad manuele verdeler - vormer 
met verwisselbare snij- en vormroosters 
 
De Daub Ecotrad manuele verdeler-vormer is een passende, 
economisch geprijsde, compacte en duurzame oplossing voor het 
eenvoudig verdelen en vormen van diverse deegsoorten, inclusief 
gehydrateerde en plakkerige deegsoorten. Het gemak en de eenvoud 
maken de Ecotrad geschikt voor bakkerijen, horecakeuken en 
detailhandel. 
 
Door een simpel en eenvoudig ontwerp is de Ecotrad zeer 
gebruiksvriendelijk, makkelijk schoon te maken en vrijwel 
onderhoudsvrij. Verdelen en vormen vindt plaats door de pershendel 
handmatig naar beneden te bewegen, waardoor het verwisselbare 
snij- of vormrooster het deeg in de verdeelbak verdeelt of vormt. Er is 
een ruime keuze aan verschillende verwisselbare snij- en 
vormroosters voor diverse lange, vierkante en driehoekige 
deegvormen. 
 
Bediening door slechts één persoon. Door twee vaste wielen in de 
poten van het onderstel is de Ecotrad makkelijk te verplaatsen. 
Deegcapaciteit 2 tot 8 kg. Energiezuinig; geen elektrische aansluiting 
nodig. Alle snij- en vormroosters zijn vaatwasserbestendig. De 
Ecotrad neemt verrassend weinig ruimte in, uitermate geschikt voor 
plaatsen waar de ruimte beperkt is. 
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Ecotrad manuele verdeler - vormer 
met verwisselbare snij- en vormroosters 
 
 Handmatig deegverdelen en vormen 
 Geen elektrische aansluiting nodig 
 Makkelijk verwisselbare snij- en vormroosters met langwerpige, 

vierkante en driehoekige deegvormen 
 Solide RVS basisframe met opbergruimte voor 4 snij- en 

vormroosters 
 Eenvoudig uitschuifbare tafel om de deegbak op te plaatsen 
 Compacte vormgeving, neemt weinig plaats in 
 Makkelijk te verplaatsen dankzij een tweetal vaste wielen in het 

onderframe 
 Gaat zeer lang mee en onderhoudsvrij 
 
Opties 
 RVS Uitvoering 
 Afneembare meelbak met deksel (2L) 
 
Accessoires 
 Silicone persmat (dikte 5 mm) 
 Voedselgekeurde persplaat 
 Verdeelbak 
 Bakkenwagen voor 8 deegbakken 
 Houten werkblad met opslag voor 4 deegbakken op wielen 
 RVS werkblad met opslag voor 4 deegbakken op wielen 
 Deegbak met deksel (20L) 
 
Netto gewicht 95 kg 
BxDxH 56 x 67 x 145 cm (excl. pershendel) 
 

 
 

 
 

 
 

Ruime keuze uit diverse snijramen 
en vormroosters voor vierkante, 

rechthoekige of driehoekige 
snijramen en/of deegvormen voor 

diverse soorten ambachtelijk brood. 
Vraag voor meer informatie over 

afmetingen en gewichten: 
www.daub.nl 

 

 
 

Makkelijk te verwisselen snijramen 
en vormroosters. 

 

 
 

Silicone persmat 
(dikte 5 mm). 

 

 
 

Makkelijk te verplaatsen dankzij een 
tweetal vaste wielen in het 

onderframe. 

 


