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Net als u zijn wij veeleisend wat betreft de kwaliteit van wat wij pro-
duceren en verkopen. 
JAC heeft twee productie-eenheden, namelijk in Luik en in Langres.
JAC in Luik heeft zich gespecialiseerd in broodsnijmachines en heeft 
daarbij een internationale reputatie weten op te bouwen!
JAC in Langres produceert machines voor de mechanische verwerking 
van deeg. De beide eenheden beschikken over een eigen afdeling 
“Onderzoek & Ontwikkeling” en een eigen productielijn.

De fabrieken maken gebruik van het zelfde distributienet, leven 
dezelfde kwaliteitsnormen na, gaan op dezelfde manier met hun 
klanten om, bieden dezelfde klantenservice aan enz.
De kwaliteit van de dienstverlening wordt verzekerd dankzij 
twee “logistieke” eenheden,   in Boston en Heidelberg. Ook 
dat illustreert de efficiëntie van JAC.

Brood is het meest gangbare voedingsmiddel in onze wes-
terse samenleving. Het kan de meest uiteenlopende vor-
men aannemen, vormen die vaak afkomstig zijn van erg 
oude tradities.

De machines van JAC bieden als voordeel dat zij aan alle 
soorten brood en aan alle recepten kunnen worden aangepast. 
Op die manier kunnen niet alleen de smaken en gewoonten van 
uw klanten worden gerespecteerd, maar beantwoorden ze ook 
perfect aan uw creativiteit en knowhow.

Uw groei vereist oplossingen, die wij u in de navolgende pagina’s aan-
bieden .
                Aan u de keuze!

Wij kennen uw vak door en door!



All over the World

3

Europa
Duitsland
Oostenrijk
België
Bulgarije
Cyprus
Kroatië
Denemarken
Spanje
Estland
Russische Federatie
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Ierland
IJsland
Italië

Litouwen
Luxemburg
Malta
Noorwegen
Nederland
Polen
Portugal
Slowakije
Roemenië
Verenigd Koninkrijk
Servië
Slovenië
Zweden
Zwitserland
Tsjechische 
Republiek
Oekraïne

Amerika
Argentinië
Brazilië
Canada
Chili

Guyana
Verenigde Staten
Uruguay
Venezuela

Azië
China
Korea
India
Indonesië

Japan
Maleisië
Singapore
Thailand

Afrika
Zuid-Afrika
Algerije
Angola
Benin
Kameroen
Ivoorkust
Egypte
Mali

Marokko
Nigeria
Oeganda
DR Congo
Senegal
Tanzania
Tunesië

Midden-Oosten
Saudi-Arabië
Bahrein
Verenigde 
Arabische 
Emiraten
Irak
Israël

Jordanië
Koeweit
Libanon
Oman
Syrië
Turkije

Oceanië
Australië
Nieuw-Caledonië
Nieuw-Zeeland
Frans-Polynesië

JAC, bestaat uit... 
2 productievestigingen in Europa, 
1 logistiek centra waarvan één in 
de Verenigde Staten, en honderden 
distributeurs die in meer dan 80 landen 
wereldwijd instaan voor de nodige lokale 
dienstverlening.

Al deze argumenten maken van JAC de 
bevoorrechte partner in de bakkerswereld. 
Onze machines vinden hun weg naar 
iedere professional: zowel in de kleine 
ambachtelijke bakkerij als op de markt van 
de grootdistributie.

De garantie van onze kennis!

Van professionals voor professionals
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Broodsnijmachines met kader

Broodsnijmachines met cirkelmes

De voordelen 
van een 
goede reputatie!

Veiligheidskap
(gedeponeerd octrooi)

Hendel met 
progressieve tractie

Intelligent Slicing Concept
(gedeponeerd octrooi)

Dankzij het ergonomische concept 
van JAC kunnen uw machines een-
voudig en veilig worden gebruikt.

Vooruitlopend op de Europese 
normen met betrekking tot de 
veiligheid hebben onze ingenieurs 
een vindingrijk gepatenteerd 
mechanisme op punt gesteld.

Zodra de veiligheidskap sluit, wordt 
de broodsnijmachine in werking 
gesteld en na het snijden gaat ze 
ook automatisch weer open. 
Sommige modellen met hendel bie-
den hetzelfde soort mechanisme, in 
combinatie met de bediening van 
de hendel.

Het zoeken naar ergonomie heeft 
de ingenieurs van JAC ertoe aan-
gezet een krachtomkeerinrichting 
te ontwikkelen, gekoppeld aan de 
hendel van de snijmachine.

Deze inrichting maakt het mogelijk 
de hele dag lang uw krachten te 
sparen, terwijl u toch permanent 
snel en efficiënt brood snijdt.

De actie geproduceerd door de 
hendel met progressieve tractie 
heeft eveneens als gevolg het 
snijden gecontroleerd aan te 
vangen en een aangehouden druk 
te verzekeren bij het uittreden van 
het gesneden brood.

ISC is een automatisch permanent 
beheersysteem voor het snijden 
van brood in functie van de consis-
tentie ervan. 

Dankzij dit gesloten systeem kan 
zowel warm, luchtig, knapperig als 
vast brood worden gesneden, zon-
der tussenkomst van de operator. 

Hierdoor snijdt u eender welk 
brood zonder dat u zich zorgen 
hoeft te maken over de instelling 
van de snijmachine. De ISC-brood-
snijmachine van JAC beschikt over 
eigen knowhow, net als u.

 Pico Picomatic

        Varia Self         Varia Pro

  Duro Eco+



Een compleet gamma.
JAC maakt al tientallen jaren broodsnijmachines in Luik. Dat we de grootste 
producent van Europa zijn, is geen toeval: al van bij de start hebben wij onze 
machines steeds verder vernieuwd, verbeterd en aan de eisen van de markt 
aangepast.

Onze kracht bestaat erin dat we broodsnijmachines ontwikkelen en op punt 
stellen waarmee men eender welk soort brood kan snijden: klein, dik, rond, 
lang, met harde of zachte korst. Een belangrijke troef voor wie de juiste 
uitrusting zoekt in een continu evoluerende wereld.
Van de compacte tafelbroodsnijmachine voor kleine ruimtes, over het 
sterk beveiligde zelfbedieningsmodel tot de hoogwaardige broodsnijma-
chine voor industriële bakkerijen: de twaalf modellen die JAC aanbiedt, 
beantwoorden aan al uw behoeften.

Naast een robuuste en betrouwbare mechaniek bieden onze machines ook 
heel wat innovaties, zowel op het vlak van hygiëne, veiligheid, ontwerp, 
ergonomie als prestaties.

De specifieke kenmerken van JAC vindt u vooral terug in de functies die op 
de rechterpagina beschreven worden. Iedere functie is terdege onde-
rzocht om u comfortabel en vlot te laten werken, zoals we ons dat hebben 
voorgesteld … voor u!

Maak kennis met onze modellen en zoek de machine die aan al uw 
verwachtingen beantwoordt. 

Beeld u in dat ze in uw winkel of werkplaats staat. Indien gewenst, kunt u 
de kleur ervan zelfs aanpassen aan uw interieur.

Deze JAC-machine zal u nog vele jaren van dienst zijn! 5

Smeren van de messen
(gedeponeerd octrooi)

Ingebouwde kruimelbak

Het door JAC uitgevonden 
smeersysteem voor de messen, 
dat specifiek werd ontworpen voor 
broden met een hoog gehalte aan 
rogge, werkt op drie vlakken:
1. Propere en snijklare messen, 
voorzien van voor levensmiddelen 
geschikt smeermiddel.
2. Progressief gebruik van de 
smeermiddelfilm tijdens het 
snijden, om een zuivere scheiding 
van de sneden te garanderen.
3. Reiniging en smering van de 
messen in het schuifapparaat na 
het snijden.
Dit systeem met gemicroniseerde 
smering verzekert een minimaal 
verbruik (120 ml per 1000 broden) 
en een constante zuiverheid, 
zowel voor het snijden als voor de 
machine. Deze broodsnijmachines 
zijn tevens uitgerust met een 
doorgedreven mechanisering, 
slijtagebestendige, met teflon 
beklede JAC-messen en een 
snijbeurtenteller.

De nieuwe modellen van de 
broodsnijmachines (Pico, Picoma-
tic, NewSelf, Chute, Eco+, Face+) 
zijn uitgerust met dit handige en 
hygiënische systeem om broodkrui-
mels op te vangen.
 

     Zip

Face+Eco+ New Self Chute   Full

Pico -Picomatic
Duro
Eco+

Face+
New self

Chute
Full

Varia Self
Varia Pro

Zip

6 - 7
8 - 9

10 - 11
12 - 13
14 - 15
16 - 17
18 - 19
20 - 21
22 - 23
24 - 25
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Tafelbroodsnijmachines

•	 Design
•	 Kostenbesparend
•	 Compact	dankzij	frontale	laadmogelijkheid

Pico - PicomaticModellen

Pico 450
Pico 450 M
Picomatic 450
Picomatic 450 M

PICO

PICOMATIC
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OPTIE: 
Sokkel met 
wieltjes
Stevig en met rek 
voor het opbergen 
van de zakken.
Hoogte: 62 cm

Systeem voor het smeren
van de messen, om broden met 
kleverig kruim te snijden. Dit 
door JAC ontwikkelde systeem 
verzekert een minimaal verbruik 
(120 ml/1000 broden) en een 
zuivere snede.

Digitaal scherm 
Deelt de gebruiker mee wanneer de 
messen vervangen moeten worden 
en bij de machines met het “M”-
smeersysteem wanneer het voor 
levensmiddelen geschikte smeermiddel 
bijgevuld moet worden.
> standaard op de PICOMATIC

Veiligheidskap
In optie is een veiligheidskap 
verkrijgbaar die de broodsnijmachine in 
werking stelt en die na het snijden ook 
automatisch weer opengaat.

Thermisch gevormde schuif
vervaardigd in een slijtagebestendig 
technopolymeer, biedt een 
opvangcapaciteit van 7 liter voor 
kruimels.

JAC Flaps 
zijn vervaardigd in een technopolymeer 
met hoge dichtheid en zorgen ervoor dat 
de sneden van het brood na het snijden 
bij elkaar blijven en het brood makkelijk 
kan worden vastgenomen.

Intelligent Slicing Concept
Automatisch permanent beheersysteem 
voor het snijden van brood in functie 
van de consistentie ervan. Hiermee kan, 
zonder tussenkomst van de operator, 
zowel luchtig, knapperig als vast brood 
worden gesneden.

AFMETINGEN (in mm)
STANDAARDKLEUREN

RAL 9010

RAL 3013

RAL 9005

RAL 9006

RAL 1015

Pico Picomatic
HANDMATIGE BROODSNIJMACHINE AUTOMATISCHE BROODSNIJMACHINE

PICO 450 PICO 450M PICOMATIC 450 PICOMATIC 450M

EIGENSCHAPPEN

Max. afmetingen van het brood (l x b x h) (in cm)  44 x 30 x 18 44 x 29 x 18 44 x 30 x 18 44 x 29 x 18

Vermogen van de motor bij 230 V een- of driefasig / 400 V driefasig 0,49 Kw  1,5 Kw 400V driefasig 0,49 Kw 1,1 Kw 400V driefasig

Nettogewicht (in kg) 105 115 105 115

NAAR KEUZE

Dikte van de sneden naar keuze (in mm) 9 tot 18 9 tot 12 9 tot 18 9 tot 12

Hoogte van het brood Laag, normaal, hoog normaal Laag, normaal, hoog normaal

OPTIES

Sokkel met wieltjes • • • •
Veiligheidskap met automatische start en opening • • standaard standaard

Dubbele snede • •

“M”-systeem

> in optie op de PICO 
     en de PICOMATIC in 400 V driefasig

> standaard op de PICOMATIC

> in optie op de PICO, 
     standaard op de PICOMATIC

Tot 200 snijbeurten/uur Tot 200 snijbeurten/uur

www.jac-machines.com

Pico is een bijzonder ergonomische tafelbroodsnijmachine dankzij de frontale laadmogelijkheid. Doordat ze weinig ruimte inneemt, kan 
ze ook perfect worden ingebouwd in een bakkerijmeubel. Picomatic, het automatische model, is nog compacter en nog ergonomischer. 
Verkoopt u brood met kleverig kruim, dan bekijkt u best de ‘Misch’-modellen met smering van de messen. Kap achteraan met automa-
tische start. Sokkel met opbergrek in optie. Verkrijgbaar in diverse kleuren.

88
0

580 590
680660

76
5

60
0
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Handmatige broodsnijmachine

•	 Robuustheid
•	 Snij-efficiëntie
•	 Beschikbaar	in	45	en	60	cm

DuroModellen

Duro 450
Duro 450M
Duro 600
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Kruimelbak
Verwijderbare bak in de schuif vooraan

Verkrijgbaar in 2 snijmodellen
450/600 mm

Veiligheidskap achteraan 
(in optie)

Gemicroniseerd 
messensmeersysteem om broden 
met een hoog gehalte aan rogge te 
snijden. Dit door JAC ontwikkelde 
systeem verzekert een minimaal 
verbruik (120 ml/1000 broden) 
en een constante zuiverheid, 
zowel voor het snijden als voor de 
machine.

Compromisloze robuuste constructie

Geruisloze broodsnijmachine
met hendel met progressieve 
tractie, zodat u de hele dag door 
snel en efficiënt brood kunt 
snijden, zonder daarbij te veel 
krachten te verspillen.

AFMETINGEN (in mm)

Duro
HANDMATIGE BROODSNIJMACHINE

DURO 450 DURO 450M DURO 600

EIGENSCHAPPEN

Max. afmetingen van het brood (l x b x h) (in cm)  44 x 31 x 16 44 x 30 x 16 60 x 31 x 16

Vermogen van de motor bij 230 V een- of driefasig / 400 V driefasig 0,49 Kw  1,5 Kw 400V driefasig 0,49 Kw

Nettogewicht (in kg) 150 165 175

NAAR KEUZE

Dikte van de sneden (in mm) 9 tot 18 9 tot 12 11 tot 18

Hoogte van het brood Laag, normaal, hoog normaal Laag, normaal

OPTIES

Dubbele snede • - •
Verhoging van 4 cm • • •

  Veiligheidskap achteraan • • •

“M”-systeem

> Verkrijgbaar op de Duro 450M

DURO 450

663

843 770

12
43

DURO 600

Tot 250 snijbeurten/uur

www.jac-machines.com

Duro  is onze best verkopende machine die JAC wereldwijd op de kaart heeft gezet. Deze machine biedt een robuustheid en 
een snij-efficiëntie die legendarisch zijn. Het horizontale snijvlak zorgt voor een ongeëvenaarde polyvalentie. De Duro 600, die 
verkrijgbaar is met een snijbreedte van 45 cm en 60 cm, biedt bovendien de optie ‘dubbele snede’, bestaande uit 2 x 30 cm met 
2 verschillende snedediktes. De Duro 450 kan ook worden geleverd in ‘Misch’-versie met smering van de messen voor brood 
met kleverig kruim. Verkrijgbaar in diverse kleuren.
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Automatische broodsnijmachine

Gamma nieuwe generatie

•	 Ergonomie	&	automatisering
•	 Zuivere	lijnen
•	 Geruisloos	en	compact
•	 Maximale	veiligheid				

Eco+ Modellen

Eco+ 450
Eco+ 450M
Eco+ 600

optie
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Verwijderbare kruimelbak
Bereikbaar door de frontplaat open 
te kantelen.

Ergonomisch geplaatste 
zakhouder

Zakblazer (in optie)
met uitklapbare legplank

Kap bovenaan
Deze kap laat de plaatsing van het 
te snijden brood toe en start het 
snijproces zodra ze gesloten wordt.

AFMETINGEN (in mm)

Eco+  
AUTOMATISCHE BROODSNIJMACHINE

Ons nieuwe gamma automatische broodsnijmachines. Ergonomie, design en een geruisloze werking vormen de basis van deze 
machines, die hun robuustheid al hebben bewezen. Verder zijn deze machines ook uitgerust met het gepatenteerde ISC®-
systeem dat toelaat om de snijsnelheid aan te passen aan de verschillende soorten brood, alsook met een bijzonder makkelijk 
te openen lade voor de kruimels.

De Eco+ is verkrijgbaar met een snijbreedte van 45 cm en 60 cm.
Om te voldoen aan de meest recente normen inzake veiligheid, beschikt de Eco+ over een volledig geautomatiseerde kap ach-
teraan met automatische start en opening. Dit bevordert de ergonomie en de snelheid bij het werken. Verkrijgbaar in diverse 
kleuren.

ECO+ 450 ECO+ 450M     ECO+600

EIGENSCHAPPEN

Max. afmetingen van het brood (l x b x h) (in cm) 44 x 31 x 16 44 x 31 x 16 60 x 32 x 16

Vermogen van de motor bij 230 V een- of driefasig / 400 V driefasig 0,49 Kw 1,1 Kw 400V driefasig 0,49 Kw

Nettogewicht (in kg) 165 175 180

NAAR KEUZE

Dikte van de sneden (in mm) 9 tot 18 9 tot 12 11 tot 18

Hoogte van het brood Laag, normaal, hoog Normaal, hoog Laag, normaal

OPTIES

Zakblazer • • •
Verhoging van 4 cm • • •
Drukselectieschakelaar voor de broodpers • • •
Dubbele snede • • •
Speciale kleur • • •

Gemicroniseerd 
messensmeersysteem om broden 
met een hoog gehalte aan rogge te 
snijden. Dit door JAC ontwikkelde 
systeem verzekert een minimaal 
verbruik (120 ml/1000 broden) en 
een constante zuiverheid, zowel voor 
het snijden als voor de machine.

“M”-systeem

www.jac-machines.com

Tot 300 snijbeurten/uur 

optie

STANDAARDKLEUREN

RAL 9010

RAL 3013

RAL 9005

RAL 9006

RAL 1015



Automatische broodsnijmachine

Gamma nieuwe generatie

•	 Ergonomie	&	automatisering
•	 Zuivere	lijnen
•	 Geruisloos	en	compact
•	 Maximale	veiligheid

Face+ Modellen

Face+ 450
Faec+ 450M

12
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Verwijderbare kruimelbak
Bereikbaar door de frontplaat open 
te kantelen.

Ergonomisch geplaatste 
zakhouder

Wieltjes vooraan 
voorzien van een remsysteem met 
voetbediening.

Kap bovenaan
Deze kap laat de plaatsing van het 
te snijden brood toe en start het 
snijproces zodra ze gesloten wordt. 

AFMETINGEN (in mm)

Face+  
AUTOMATISCHE BROODSNIJMACHINE

FACE + 450 FACE+ 450M

EIGENSCHAPPEN

Max. afmetingen van het brood (l x b x h) (in cm) 44 x 31 x 16 44 x 31 x 16

Vermogen van de motor bij 230 V een- of driefasig / 400 V driefasig 0,49 Kw 1,1 Kw 400V driefasig

Nettogewicht (in kg) 155 160 

NAAR KEUZE

Dikte van de sneden (in mm) 9 tot 18 9 tot 12

Hoogte van het brood Laag, normaal, hoog Normaal, hoog

OPTIES

Verhoging van 4 cm • •
Drukselectieschakelaar voor de broodpers • •
Dubbele snede • •
Speciale kleur • •

12
57

604644

14
15

Gemicroniseerd 
messensmeersysteem om broden 
met een hoog gehalte aan rogge te 
snijden. Dit door JAC ontwikkelde 
systeem verzekert een minimaal 
verbruik (120 ml/1000 broden) en 
een constante zuiverheid, zowel voor 
het snijden als voor de machine.

“M”-systeem

Tot 300 snijbeurten/uur 

Ons nieuwe gamma automatische broodsnijmachines. Ergonomie, design en een geruisloze werking vormen de basis van deze 
machines, die hun robuustheid al hebben bewezen. Verder zijn deze machines ook uitgerust met het gepatenteerde ISC®-
systeem dat toelaat om de snijsnelheid aan te passen aan de verschillende soorten brood, alsook met een bijzonder makkelijk 
te openen lade voor de kruimels.

De Face+ is ontworpen om een minimale vloeroppervlakte in te nemen (644 x 604 mm).
Om te voldoen aan de meest recente normen inzake veiligheid, beschikt de Face+ over een volledig geautomatiseerde kap ach-
teraan met automatische start en opening. Dit bevordert de ergonomie en de snelheid bij het werken. Verkrijgbaar in diverse 
kleuren.

www.jac-machines.com

STANDAARDKLEUREN

RAL 9010

RAL 3013

RAL 9005

RAL 9006

RAL 1015
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Automatische broodsnijmachine voor zelfbediening

•	 Maximale	veiligheid
•	 Gebruiksvriendelijkheid
•	 Rendabiliteit

New SelfModellen

New Self 450
New Self 450M
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Kruimelbak
Bereikbaar door de frontplaat 
open te kantelen.

Duidelijke en nauwkeurige
gebruiksaanwijzing

Ergonomisch geplaatste 
zakhouder

Transparante kap 
die om veiligheidsredenen pas aan het 
eind van het snijproces opengaat.

Rubberen bumper 
om de machine te beschermen tegen 
winkelkarretjes die ertegen rijden.

Optie JAC-Stop
Gepatenteerd systeem van JAC. 
Zodra het gesneden brood uit de 
machine komt, worden de sneden bij 
elkaar gehouden om het vastnemen 
te vergemakkelijken.

Kap bovenaan
Deze kap laat de plaatsing van het 
te snijden brood toe en start het 
snijproces zodra ze gesloten wordt.

AFMETINGEN (in mm)

New Self
AUTOMATISCHE BROODSNIJMACHINE VOOR ZELFBEDIENING

De NEW SELF is bestemd voor gebruik in zelfbedieningszaken. Dit tegenwoordig wereldwijd sterk verspreide concept biedt 
heel wat voordelen: uw brood wordt pas bij aankoop gesneden, dus is het altijd vers, geen beheer van gesneden en niet-ge-
sneden brood, minder personeelskosten.

De NEW SELF werd grondig bestudeerd om zijn gebruikers een perfecte ergonomie en een maximale veiligheid te bieden
dankzij de vergrendelbare kappen. Bovendien is deze machine uitermate stootbestendig dankzij de bumperbescherming.

735  600

12
12

NEW SELF 450    NEW SELF 450M

EIGENSCHAPPEN

Max. afmetingen van het brood (l x b x h) (in cm) 44 x 31 x 16 44 x 31 x 16

Vermogen van de motor bij 230 V een- of driefasig / 400 V driefasig 0,49 Kw 1,1 Kw 400V driefasig

Nettogewicht (in kg) 210 220

NAAR KEUZE

Dikte van de sneden (in mm) 9 tot 18 9 tot 12

Hoogte van het brood Laag, normaal, hoog normaal, hoog

OPTIES

JAC-Stop-systeem • •
Dagteller • •
Verhoging van 4 cm • •

Tot 200 snijbeurten/uur

www.jac-machines.com

Aangepaste optie voor bepaalde soorten brood: raadpleeg JAC.



Snijmachine voor toastbrood

•	 Broodsnijmachine	met	continue	
cyclus

•	 Neemt	weinig	plaats	in
•	 Kostenbesparend
•	 Ergonomisch

Chute
Chute  450

Model

16
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De hendel opzij
dient om het laatste brood te laten 
snijden.

Optionele zakblazer 
bereidt automatisch de opening van 
de zak voor het volgende brood voor. 
Kan worden in- en uitgeklapt.

Broodgeleider
Via dit verstelbare accessoire kan het 
brood naar het verpakkingsplankje 
worden gevoerd.

Aanvoervlak met grote capaciteit
voorzien van zijdelingse geleiders.

AFMETINGEN (in mm)

Chute
SNIJMACHINE VOOR TOASTBROOD

De CHUTE is een ingenieuze machine waarmee u continu toastbroden kunt snijden. Ze werd ontworpen volgens het principe 
van de zwaartekracht (het gewicht van de geladen broden zorgt voor druk op de messen) en omvat een aanvoervlak waarop u 
5 tot 7 identieke broden kunt plaatsen.

Dit model is verkrijgbaar met een snijbreedte van 45 cm, omvat een ergonomische kruimelbak en kan optioneel ook worden 
aangevuld met een inklapbare zakblazer die voor nog meer productiviteit zorgt.

CHUTE 450

EIGENSCHAPPEN
Max. afmetingen van het brood (l x h) (in cm) 44 x 16 
Dikte van de sneden (in mm) 11 tot 18

Vermogen van de motor bij 230 V een- of driefasig / 400 V driefasig 0,49 Kw

Nettogewicht (in kg) 230

OPTIES

Inklapbare zakblazer •

De kruimelbak
bevindt zich aan de voorkant van 
de machine, achter de kantelbare plaat.

Tot 500 snijbeurten/uur

www.jac-machines.com

653
660

1104
907

86
7

18
40



•	 Hoge	snelheid
•	 Beproefde	robuustheid
•	 Continu	snijden

18

Automatische broodsnijmachine 
met transportband

FullModellen

Full 520 T2
Full 520 T3

optie

T2

T3
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Lade vooraan
omvat 2 bakken van 33 liter voor het 
opvangen van de kruimels.

Ergonomische bedieningsknoppen 
vooraan
Naast de bedieningsknoppen bevindt 
zich ook een urenteller waarmee u uw 
werk nauwkeurig kunt registreren.

Gemotoriseerde afvoerband

OPTIE: met dit roterend 
verpakkingssysteem 
kunt u meerdere broden 
heel snel verpakken.

Standaard geïnstalleer-
de blazer
(bij Full T2)

Optie: aanvoervlak met grote capaciteit 
voorzien van zijdelingse geleiders.

Snelheidsschakelaar

AFMETINGEN (in mm)

Full
AUTOMATISCHE BROODSNIJMACHINE MET TRANSPORTBAND

FULL 520 T2 FULL 520 T3

EIGENSCHAPPEN

Max. afmetingen van het brood (l x h) (in cm) 52 x 16 52 x 16 

Vermogen van de motor bij 230 V een- of driefasig / 400 V driefasig 1,1 Kw 1,1 Kw

Nettogewicht (in kg) 370 370

Zakblazer •
Gemotoriseerde afvoerband •
NAAR KEUZE

Dikte van de sneden (in mm)  9  tot 18 9 tot 18

OPTIES

Aanvoervlak • •
Roterend verpakkingssysteem • •

Deze machine werd ontworpen volgens het principe van het continusnijden dankzij de gemotoriseerde aanvoerbanden (1 
transportband onderaan voor de aanvoer van de broden en 1 transportband bovenaan die elektrisch kan worden ingesteld om 
het brood samen te drukken en het in de snijkaders te duwen). Hiermee kunt u verschillende soorten brood efficiënt snijden. 
De snelheid van de gemotoriseerde transportbanden kan worden aangepast in functie van de verschillende soorten brood.
De Full presteert op zijn best wanneer hij bediend wordt door 2 operatoren (1 voor het laden / 1 voor het uithalen en verpak-
ken). Indien de machine slechts door 1 operator bediend zal worden, raden we aan het optionele aanvoervlak te installeren, 
waarmee u de opslagcapaciteit kunt verhogen.

> standaard op de FULL T3

720

1200

16
10

1920 (T2)

2650 (T2)

2280 (T3)
3020 (T3)

Tot 1000 snijbeurten/uur

www.jac-machines.com



Broodsnijmachine met cirkelmes voor 
zelfbediening

•	 3	snijdiktes
•	 Ergonomie	en	hygiëne
•	 Extra	beveiligd

Varia Self  Modellen

Varia Self 800
Varia Self 1000

20
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Vergrendelbare veiligheidskap

Snijopties
De klant kan kiezen uit 3 snijdiktes.

Ergonomisch geplaatste 
zakhouder

Met Teflon bekleed cirkelmes

Onderhoud
Het technisch gedeelte is 
makkelijk bereikbaar voor 
onderhoud en reiniging.

Keuze van snijdikte

AFMETINGEN (in mm)

Varia Self
BROODSNIJMACHINE MET CIRKELMES VOOR ZELFBEDIENING Tot 120 sneetjes/minuut

De VARIA SELF is een programmeerbare broodsnijmachine met cirkelmes die bestemd is voor zelfbediening. Vooraf kunnen 3 
snijdiktes worden ingesteld.

VARIA SELF  800 VARIA SELF 1000

EIGENSCHAPPEN

Max. afmetingen van het brood (l x b x h) (in cm) 35 x 20 x 12,5 39,5 x 20 x 12,5 

Nettogewicht (in kg) 200 200

Vermogen van de motor bij 230/400 V driefasig 1,1 Kw 1,1 Kw

11
00

704

12
30

793/995

93
3

Automatische klauw

Zakdrager

www.jac-machines.com



Broodsnijmachine met cirkelmes

•	 Verschillende	snijdiktes
•	 Ergonomie	en	hygiëne
•	 Extra	beveiligd

Varia Pro  Modellen

Varia Pro 800
Varia Pro 1000

22
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Verwijderbare kruimelbak
Bereikbaar door de frontplaat te 
openen (met sleutel afgesloten).

Met Teflon bekleed cirkelmes

Vergrendelbare veiligheidskap

Ergonomisch geplaatste 
zakhouder

Automatische klauw

Keuze van de dikte

Keuze van het aantal sneden

Keuze van aantal sneden Keuze van snijdikte

AFMETINGEN (in mm)

Varia Pro
BROODSNIJMACHINE MET CIRKELMES Tot 120 sneetjes/minuut

De VARIA PRO is een broodsnijmachine met cirkelmes waarbij u zowel de snijdikte als het aantal sneden kunt kiezen.

VARIA PRO 800 VARIA PRO 1000

EIGENSCHAPPEN

Max. afmetingen van het brood (l x b x h) (in cm) 35 x 20 x 12,5 39,5 x 20 x 12,5 

Vermogen van de motor bij 230/ 400 V driefasig 1,1 Kw 1,1 Kw

Nettogewicht (in kg) 200 200

11
00

704

12
30

793/995

93
3

www.jac-machines.com



Horizontaal snijdende broodsnijmachine

•	 Optimale	veiligheid
•	 Snelle	uitvoering
•	 Kostenbesparend
•	 Roestvrijstalen	buitenwerk				

ZipModel

Zip 

24
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Veiligheid
Een roestvrijstalen flap aan het 
uitvoergedeelte verhindert dat uw 
vingers in de machine terechtkomen.

Instellingen
Dankzij de verschillende instellingen 
kan het toestel aangepast worden 
aan heel wat verschillende 
producten en kunnen deze volledig of 
gedeeltelijk gesneden worden.

Invoer van de broden
De broden mogen maximaal 60 cm 
lang x 11 cm breed x 7 cm hoog zijn.

Vermogen, snelheid
Een snijmachine met cirkelmes laat toe 
om met grote precisie tot 2000 stuks per 
uur te snijden.

Veiligheid
De Zip voorkomt eventuele letsels 
aan de handpalm.

AFMETINGEN (in mm)

Zip
HORIZONTAAL SNIJDENDE BROODSNIJMACHINE

ZIP is een erg compacte horizontale snijmachine die u op een tafel kunt plaatsen. Met deze machine kunt u de broden in de 
lengte ‘openen’, hetzij volledig, hetzij gedeeltelijk (langwerpige of ronde broodjes). De hoogte en diepte van de snijschijf zijn 
verstelbaar. Deze machine biedt u een ongeëvenaarde kwaliteit en regelmaat bij het snijden, en dat bij hoge snelheden (tot 
2000 broden/uur) .
Broodjes met de hand snijden kan gevaarlijk en lastig zijn; kies dan ook voor de Zip om 100% veilig te werken.

ZIP

EIGENSCHAPPEN

Max. afmetingen van het brood (l x b x h) (in cm) 60 x 12 x 7 

Nettogewicht (in kg) 35

Vermogen van de motor bij 230 V eenfasig 0,49 Kw

668 359

110 Max

80
6

668 359

110 Max

80
6

Tot 2000 snijbeurten/uur

www.jac-machines.com
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Van vakmensen ...

U kent uw vak en u bent veeleisend wat de kwaliteit van uw productie 
betreft. Zowel in het atelier als in de winkel moet alles op wieltjes lopen. De 
productiemachines die u daartoe hebt gekocht, vindt u dan ook belangrijk. 
U hebt ze gekozen voor hun prestaties.
Maar ze moeten ook duurzaam zijn en … bij het minste probleem moet de 
technische dienst paraat staan; telefonisch of bij u ter plaatse, afhankelijk 
van het probleem. En niet zomaar eender wie: iemand die bekwaam is!

... voor vakmensen

Lokaal en deskundig. Onze opdracht beperkt zich niet tot de levering van 
materiaal. 250 distributeurs die door onze diensten erkend zijn, staan in 
voor lokale bijstand met hun kennis van onze producten, courante reser-
veonderdelen, deskundigheid en snelheid. Zij onderhouden ook nauwe 
contacten met de hersteldienst van JAC en profiteren tevens van alle aan-
bevelingen van de fabriek en van de beste communicatietechnieken.

Garanties

Voor alle producten van JAC geldt een garantie van 3 jaar, op voorwaarde 
dat de vereiste preventieve onderhoudsbeurten uitgevoerd worden. 
De reserveonderdelen zijn minstens gedurende 10 jaar beschikbaar en 
worden altijd via spoedverzending verstuurd.

Normen inzake hygiëne en veiligheid

Alle nieuwigheden van JAC worden aan de strengste controles inzake 
veiligheid en hygiëne onderworpen. Dankzij onze veelvuldige contacten 
met internationale controle-instellingen kunnen wij op de toekomstige 
normen anticiperen. Door materiaal van JAC aan te kopen, geniet u de 
beste garanties op het vlak van conformiteit.

DE KLANTENDIENST

E-mail : service@jac-machines.com

Fax : +32/(0)4 234 98 97 (snijmachines)
Fax : +33/(0)3 25 86 00 30 (deegverwerking)
Fax : +49/(0)6226/9526012

Tel. : +32/(0)4 234 98 70
Tel. : +33/(0)3 25 86 00 42                 
Tel. : +49/(0)622 69 52 600

CONTACTGEGEVENS KLANTENDIENST - 
VERVANGSTUKKEN
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EUROPA

USA

JAC s.a. Langres
3, rue du Lieutenant Didier
F–52200 Saints-Geosmes 
Tél. : +33 (0)3 25 86 00 20
Fax :  +33 (0)3 25 86 00 30
mail@jac-machines.com

JAC s.a. Liège
Verte Voie, 49-51
B–4000 Liège
Tél. : +32 (0)4 234 98 70
Fax :  +32 (0)4 234 98 97
info@jac-machines.com

JAC Inc. Boston
14, Henshaw Street 
Woburn, MA 01801
Tel. : + 1 781-721-2100
Fax : + 1 781-721-2112
office@jac-machines.com

JAC GmbH Heidelberg
Vangerowstraße 14
D–69115 Heidelberg
Tel. : +49 (0)6226/952600
Fax : +49 (0)6226/9526012
post@jac-machines.com




