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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
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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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Verdelen

Vormgeven

De voordelen 
van een 
goede 
reputatie!

Gemakkelijke reiniging Grotere productie Drukregeling

De productieapparatuur proper 
houden is niet alleen een 
noodzaak, maar ook een wettelijke 
verplichting en een dagelijkse 
must.

De ingenieurs van JAC hebben 
eraan gedacht om u het leven 
in elke situatie gemakkelijker te 
maken. Verwijderbare panelen, 
beveiligde toegangsdeuren die 
zonder gereedschap geopend 
kunnen worden, apparatuur op 
wielen …

De laatste nieuwigheden 
omvatten bijzonder verrassende 
extractiesystemen met het oog op 
de reiniging van de tapijten van de 
vormgeefmachines.

Tijd is geld. Elke bewerking die de 
machine alleen kan uitvoeren
zonder dat u daarbij aanwezig 
moet zijn, betekent een aanzienlijk 
voordeel! En wanneer uw aanwe-
zigheid toch vereist is, hebben de 
ingenieurs van JAC toebehoren 
voorzien (snelheidsregeling, 
pedaal, geluidssignaal …) om zo 
goed en snel mogelijk te kunnen 
werken met uw machine.

U zult verbaasd zijn over uw 
prestaties naarmate u meer en 
meer met uw nieuwe aanwinst 
vertrouwd raakt.

Bij de DIV-R en de Tradiform krijgt 
u na opening van de plaat vooraan 
toegang tot de hendel voor de 
drukregeling. Dankzij dit systeem 
kunt u verschillende, zelfs erg 
vochtige, types deeg verwerken.

DIV DIV-R PE50P

UNIC TRADI FORMA HF

Gistingskamer voor zuurdesem

TRADILEVAIN
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Verdelen - Vormgeven Rusten

Automatische groepen

Voorziening tegen 
opspattende bloem Programmeerbaar Precisie

Alle DIV-R- en Tradiform-toestellen 
zijn uitgerust met een voorziening 
tegen opspattende bloem (gedepo-
neerd octrooi).

Een dichting in het deksel houdt 
de bloem tegen die tijdens het 
samendrukken opspat.

Deze bloem wordt via een leiding 
opgevangen in een bak aan de 
voorzijde van de machine.

Spitstechnologie ten dienste van 
de bakker. Een onuitputtelijk aantal 
nieuwe mogelijkheden wanneer 
deze correct worden toegepast.

Telkens de kans zich voordeed, 
hebben de automatiseringsspe-
cialisten van JAC het beste wat de 
technologie te bieden heeft, geïnte-
greerd in de machines: program-
mering en opslag van repetitieve 
taken in het geheugen, transforma-
tie van zware bewegingen in een 
gebruiksvriendelijke aansturing, 
omzetting van mechanische maten 
in begrippen die nauwer aanleunen 
bij het vak …

Precisie, striktheid, betrouw-
baarheid: grote troeven om de 
kwaliteit van uw producten te 
verbeteren en uw exploitatiekosten 
te beperken.

Net als in een grootkeuken is het 
vervaardigen van kwaliteitsgebak 
een kwestie van nauwkeurigheid.

Samenstelling, temperatuur, tijd, 
maar ook gewicht. En met een 
levend, veranderlijk en delicaat 
product als deeg is het beheer van 
deze parameters niet eenvoudig.

JAC heeft grondig de beste manier 
onderzocht om de regelmaat in het 
gewicht van de deegklompen te 
verzekeren.

Dankzij de toevoerkuip van een 
JAC-weegmachine, die uitgerust is 
met een deksel onder druk, worden 
gewichtsveranderingen bij de 
deegklompen spectaculair beperkt, 
zonder dat hun textuur daarbij 
verandert.

PRO + VEREENVOUDIGDE PRODUCTIELIJN

TRADIFORM DIVIFORM MB BA

HF

UNIC, TRADI,FORMA 
HF

PRO+
VEREENVOUDIGDE LIJN

SOKKELS, AFVOERBANDEN

TRADILEVAIN
DIV, DIV-R

PE50P
TRADIFORM

DIVIFORM
MB
BA

22 - 23
24 - 25
26 - 27
30 - 31
32 - 33

6 - 7
8 - 9

10 - 11
12 - 13
14 - 15
18 - 19
20 - 21

Alles voor de veeleisende 
professional!
In de fabriek te Langres ontwerpt en fabriceert 
JAC een gamma machines waarvan de meest 
vernieuwende ontegensprekelijk het proces van 
de broodbereiding revolutionair veranderen.
Alle machines worden ontworpen om te voldoen 
aan dezelfde vereisten inzake comfort, betrouw-
baarheid en efficiëntie.
JAC biedt voor alle taken die de bakker uitvoert, 
gaande van de kneedtrog tot de oven, een 
mechanische oplossing waarbij de authenticiteit, 
de smaak en de kwaliteit van het aldus bereide 
brood op geen enkele manier veranderen.
De bakker vindt bij JAC steeds een oplossing die 
aangepast is aan zijn behoeften, ongeacht de 
omvang van zijn investeringen.
Alle machines die in Langres ontwikkeld worden 
(verdelers, vormgeefmachines, rijskasten, 
groepen en gistingskamers), beantwoorden aan 
de door de onderneming ontwikkelde concepten 
van flexibiliteit en groei.

Wanneer u een van de producten uit het JAC-
gamma koopt, beschikt u over toptechnologie 
die tegemoet komt aan uw behoeften van 
vandaag, maar ook kan voldoen aan uw wensen 
van morgen.
De machines van JAC vinden zo hun weg naar 
alle regionale bakkerijen, ongeacht hun grootte.
De specifieke kenmerken van JAC vindt u in het 
bijzonder terug in de eigenschappen beschreven 
op de pagina’s 4 en 5. Elk ervan concretiseert 
de hierboven vermelde beloften op het vlak van 
kwaliteit.

Ontdek op de volgende pagina’s de zorg 
waarmee de toestellen van JAC aan uw 
verwachtingen trachten te beantwoorden. 
Van de eenvoudigste tot de meest gea-
vanceerde: elke machine zal u verrassen 
met haar sterke punten.



Au service des Professionnels 

6

Gistingskamer voor zuurdesem

•	 Volledig	in	roestvrij	staal
•	 Regelmatig	gevormde	en	stabiele	zuurdesem
•	 Eenvoudig	in	gebruik	en	gemakkelijk	te	reinigen
•	 Exclusief	mengsysteem

TradilevainModellen

TL 40
TL 105
TL 220
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Volledig roestvrijstalen constructie

Deksel
uitgerust met een demonteerbare 
hermetische dichting; garandeert een 
betere stabiliteit van de zuurdesem

Schroef
Mengsysteem met ondergedompelde 
schroef die geen reiniging vereist en een 
perfecte vermenging verzekert

Afvoerknop

Bedieningspaneel
voor een gepersonaliseerde programmering

Kraan
Hiermee behoudt u een minimaal volume 
zuurdesem als veiligheid (behoud van de 
moederstam)

Tradilevain
GisTinGskaMer voor zuurdeseM

TRADILEVAIN  is een machine bestemd voor het produceren en bewaren van vloeibare zuurdesem met een perfecte regelmaat.
Deze machine is verkrijgbaar in 3 volumes en volgt een vernieuwend werkingsprincipe. Het mengen gebeurt met behulp van een 
ondergedompelde schroef die een homogene vermenging verzekert. Dit mengsysteem vereist geen enkele reiniging omdat het 
op de bodem van de kuip geplaatst is.
De kuip is voorzien van een groot, hermetisch afgedicht (anaeroob) deksel dat volledig geopend kan worden, zodat u de bloem en 
het warme water (45°) er gemakkelijk in kunt doen. Aangezien de kuip volledig in roestvrij staal is, is slechts weinig onderhoud 
vereist (geen schrapers om te reinigen).
Dankzij de koelgroep kan de temperatuur van de zuurdesem tijdens de verschillende productiecycli gecontroleerd worden.
De machine beschikt over 2 afvoeren: de bovenste kraan komt overeen met het veiligheidsniveau (om een minimaal volume af te 
koelen zuurdesem te behouden), de onderste kraan dient om de machine volledig te legen.

tl40 tl105 tl220

EIGENSCHAPPEN

Nuttige inhoud (in liter) 40 105 220

Inhoud van de kuip (in liter) 80 190 450

Vermogen van de motor 230 V/400 V driefasig 1,6 Kw 3,6 Kw 6,25 Kw 

Nettogewicht (in kg) 200 290 420

aFMeTinGen (in mm)

stabiliteit van de pH-waarde doorheen de weken
stabiliteit van het microbiële evenwicht doorheen de tijd
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www.jac-machines.com



Hydraulische verdelers

•	 Geruisloos	(minder	dan	65	dB)
•	 Hogere	productiviteit
•	 Vereenvoudigde	reiniging

Div    Div-RModellen

div rond
div vierkant
div-r rond
div-r vierkant

8
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Drukregeling
in functie van het vochtgehalte, vermijdt 
ontgassing Opvangbak voor opspattende bloem

Handgreep voor bescherming/transport

Gietijzeren kop 
met niet-klevende Tefloncoating

Messen in roestvrij staal
Onderhoudsvriendelijk

Automatisch ophalen van de messen
voor een vlot onderhoud

Voorziening tegen opspattend bloem

aFMeTinGen (in mm)

Div Div-R
HydrauLiscHe verdeLer HydrauLiscHe verdeLer MeT variabeLe druk

>Standaard op de Div-R

> Standaard op de Div-R/optioneel 
op de Div

> Standaard op de Div-R > Standaard op de Div-R

DIV DIV-R

EIGENSCHAPPEN

Voorziening tegen opspattende bloem - inbegrepen

Vorm van de kuip rond of rechthoekig rond of rechthoekig

Werking handmatig handmatig

Automatisch ophalen van de messen inbegrepen inbegrepen

Drukregeling - inbegrepen

Bloemopvang - inbegrepen

Vermogen van de motor 230 V/400 V driefasig 1,5 Kw 1,5 Kw

Nettogewicht (in kg) 230 230

OPtIES (ENKEl VIERKANt MODEl)

10/20 onderverdelingen * • •
Behuizing in roestvrij staal • •

 

10
60

690 600 

Verdeling: tot 900 stuks/uur Verdeling: tot 900 stuks/uur

Ons gamma hydraulische verdelers telt twee modellen: Div en Div-R, die verkrijgbaar zijn in een vierkante versie (met roestvrijstalen 
kuip) of een ronde versie (kuip in gietstaal). Hiermee kunt u uw deeg verdelen in 20 porties van 100 gr tot 900 gr. De vierkante versie 
is verkrijgbaar met de optie 10/20, die een onderverdeling in 10 grote deegklompen van max. 1 800 gr mogelijk maakt.
Het model Div-R is voorzien van een drukregeling die het mogelijk maakt om zowel weinig als erg vochtig deeg te verwerken, zonder 
dat de kwaliteit van uw product hieronder lijdt. Verder is dit model ook uitgerust met een opvangsysteem voor opspattende bloem, 
zodat u steeds in de beste omstandigheden kunt werken.

* gewicht min. 100 gr voor 20 deegklompen en max. 1800 gr voor 10 deegklompen
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volumetrische weegmachine 
met luchtdruk

•	 Regelmaat	en	precisie	van	het	
gewicht

•	 Respect	voor	het	deeg
•	 Robuuste	constructie

Pe50PModel

Pe50 P
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Pe50P
voLuMeTriscHe weeGMacHine MeT LucHTdruk

De Pe50P is een volumetrische weegmachine met een ingebouwde trechter onder luchtdruk. Dankzij dit systeem bent 
u zeker van twee zaken: uw deeg wordt precies en regelmatig afgewogen, en steeds met het grootste respect verwerkt 
dankzij het beperkte traject dat de zuiger moet afleggen.
Deze machine heeft een capaciteit voor 160 kg deeg (minimum 60 % hydratatie voor een perfecte werking) en is verkrijg-
baar met een zuiger in 5 afmetingen.
De bijzonder robuuste constructie beschikt eveneens over een automatisch smeersysteem voor de zuiger en een oliere-
servoir dat van buitenaf kan worden bijgevuld en voorzien is van een verklikkerlichtje voor het oliepeil. 

Tot 1400 deegklompen/uur

 ZUIGER VAN 74 MM ZUIGER VAN 95 MM ZUIGER VAN 109 MM ZUIGER VAN 119 MM ZUIGER VAN 131 MM

EIGENSCHAPPEN
Gewicht van de deegklompen (in gr) – min./max. Pe50P 80/400 120/650 160/850 250/1000 320/1300
3 geprogrammeerde snelheden 950,1200,1400 950,1200,1400 950,1200,1400 950,1200,1400 950,1200,1400

Bloemstrooier aangedreven door transportband inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen

Teller inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen 

vermogen van de motor 230 v/400 v driefasig 2,4 kw 2,4 kw 2,4 kw 2,4 kw 2,4 kw

nettogewicht (in kg) Pe50P 600 600 600 600 600

OPTIES

Afvoerband voor de deegklompen 820 mm lang • • • • •

AFMEtINGEN (IN MM)

950

691

820

370

69
5

16
78

927

13
63

Met Teflon beklede trechter onder 
luchtdruk  (capaciteit 160 kg)

Trommel in roestvrij staal

Behuizing in roestvrij staal

Snelle regeling van het gewicht van de 
deegklompen.

Oliereservoir
van buitenaf bij te vullen
en met verklikkerlichtje voor oliepeil

Bloemstrooier (standaard)



vormverdeler

•	 Modulaire	oplossing	dankzij	de	
snij-/vormgevingsroosters

•	 Geringe	plaatsinname
•	 Snelle	en	efficiënte	uitvoering
•	 Multifunctioneel

Tradiform Model

Tradiform

12 www.jac-machines.com



aFMeTinGen TradiForM (in mm)

1000 780

16
18

16
49

13www.jac-machines.com

Opbergruimte voor roosters links/rechts

Automatisch ophalen van de messen
voor een vlotte reiniging

Koppen in gietijzer met niet-klevende 
Tefloncoating

Handgreep voor bescherming/transport

Kuip en messen in roestvrij staal
Hygiënisch en onderhoudsvriendelijk

De TRADIFORM is de multifunctionele verdeler uit ons gamma.
De verdeling gebeurt in de kuip (interne messen 20 deegklompen, 10 in optie).

Extern snij- en vormgeefsysteem

U vindt een ruime keuze in onze catalogus met meer dan 60 roosters!

Onderling verwisselbaar, met Teflon 
bekleed rooster

Drukregeling
in functie van het vochtgehalte-
Vermijdt ontgassingen

Uitneembare bak  (opvangen van 
opspattende bloem)

Tradiform
vorMverdeLer MeT PersdekseL

> Beschikbaar in optie

tRADIFORM

EIGENSCHAPPEN

Voorziening tegen opspattende bloem inbegrepen

Vorm van de kuip rechthoekig

Automatisch ophalen van de messen inbegrepen

Vermogen van de motor 230 V/400 V driefasig 1,5 Kw

Nettogewicht (in kg) 230

OPtIES

10/20 onderverdelingen •
Volledig of half vormgeefrooster (zie catalogus van roosters) •
Behuizing in roestvrij staal •
Roosterhouder links •
Roosterhouder rechts •

k

Dichting tegen opspattende bloem

FA
CT

O
RY

Catalogue des grilles formeuses

Applicable à partir du 01/03/2014

Franco France métropolitaine

Verdeling in de kuip tot: 900 deegklompen/uur Verdeling bij vormgeving: tot 3 000 deegklompen/uur*
* volgens gebruikt roostertype

www.jac-machines.com



vormverdeler

•	 Modulaire	oplossing	dankzij	de	
snij-/vormgevingsroosters

•	 Geringe	plaatsinname
•	 Snelle	en	efficiënte	uitvoering
•	 Multifunctioneel

DiviformModel

diviform

14



aFMeTinGen diviForM (mm)

17
55

94
7

947

947
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Opbergruimte voor roosters links/rechts

Optioneel kader vooraan

Onderling verwisselbare, met Teflon beklede 
roosters

Handgreep voor bescherming/transport

Kuip in roestvrij staal

Kader aan de rechterzijkant

Vormverdeler bestemd voor erg vochtig deeg (min. 70 %) dat zich van nature mooi 
positioneert in de roestvrijstalen kuip en geen mechanische samenpersing vereist.
Met 1 of 2 snijsystemen (lateraal en/of frontaal), optioneel uitgerust met een 
systeem van halve roosters voor kleine producties.

U vindt een ruime keuze in onze catalogus met meer dan 60 roosters!

Behuizing in roestvrij staal
Hygiënisch en onderhoudsvriendelijk

Diviform
vorMverdeLer zonder PersdekseL

> Optioneel beschikbaar op de Diviform en de 
Tradiform

> Beschikbaar op de Diviform

DIVIFORM

EIGENSCHAPPEN

Vorm van de kuip rechthoekig

Werking handmatig

Vermogen van de motor 230 V/400 V driefasig 1,5 Kw

Nettogewicht (in kg) 230

OPtIES (ENKEl RECHtHOEKIG MODEl)

Roosterhouder links •
Roosterhouder rechts •
Kader vooraan •

k

FA
CT

O
RY

Catalogue des grilles formeuses

Applicable à partir du 01/03/2014

Franco France métropolitaine

400 tot 3 000 deegklompen/uur*
* volgens gebruikt roostertype

www.jac-machines.com



MEER DAN 60 MODEllEN VERKRIjGbAAR IN ONZE ROOStERCAtAlOGUS
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Totaalconcept

Form Factory

Meubel voor verdelerk

k

                      MEt tEFlON bEKlEDE ROOStERS

                             StANDAARDMODEllEN                                                                    

                             KADERROOStER (roestvrijstalen messen met tefloncoating)                              Half rooster        

                           NIEt-StANDAARD MODEllEN
                            sTokbroodroosTer MeT ProFieLMessen

FA
CT

O
RY

Catalogue des grilles formeuses
Applicable à partir du 01/03/2014

Franco France métropolitaine

5 = 5 x 1

600>1000 gr
OPTGRIL502

10 = 10 x 1

300>500 gr
OPTGRIL1001

20 = 10 x 2

600>250 gr
OPTGRIL2001

10 = 5 x2

300>500 gr
OPTGRIL1003

12 = 4 x 3

250>417 gr
OPTGRIL1201

30 = 5 x 6

100>167 gr
OPTGRIL3002

40 = 8 x 5

75>125 gr
OPTGRIL4001

30 = 5 x 6

50>83 gr
OPTDEMIGRIL3001

4 = 2 x 2

250>417 gr
OPTDEMIGRIL401

           NIEt-StANDAARD MODEllEN

           KADERROOStER (roestvrijstalen messen met tefloncoating)                                                  

           HAlF KADERROOStER (roestvrijstalen messen met tefloncoating)                                                      

Jac biedt nu ook twee roostermodellen met 
profielmessen aan waarmee het deeg perfect 

kan worden aangedrukt.

Bekijk onze catalogus met 
vormgevingsroosters

Meubel met opbergruimte voor 
roosters van verdelers



MEER DAN 60 MODEllEN VERKRIjGbAAR IN ONZE ROOStERCAtAlOGUS
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Om uw deeg nog makkelijker en 
sneller te kunnen verdelen met 
behulp van de TRADIFORM of 
de DIVIFORM, heeft JAC een rek 
voor meerdere bakken ontwor-
pen. Het profiel van het rek komt 
overeen met de oppervlakte van 
de kuip in uw machine. Zo kunt u 
al uw verschillende deegvormen 
opslaan in de kast in afwachting 
van de verdeling. Waardoor u 
heel wat tijd uitspaart!

Houder links 
omvat een rooster

Houder rechts
omvat een kader en een rooster

Rek en specifieke bakken

Zijdelingse houder voor rooster en kader

Persplaten

Bloembak

Bijbehorende producten
om nog beter te presteren!

k

k

k

k

vereenvoudigt het kalibreren van de te verdelen deegklompen

verkrijgbaar voor Tradiform en diviform

Rek volledig vervaar-
digd in gelast roestvrij 
staal

Verwijderbare	bloembak

in hoge dichtheid polymeer

Gewone	persplaat
in hoge dichtheid polymeer

Persplaat	met	half	kader
in hoge dichtheid polymeer

14 bakken in HDPP (hoge 
dichtheid polypropyleen) 
met deksel
52,5 x 40,3 cm (kulp)
43,8 x 28 cm (half kulp)

Compact en gemakke-
lijk op te bergen
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rijskast

•	 Robuust	en	geruisloos
•	 Voetbediening
•	 Elektrische	stopcontacten	voor	vormgeefmachine	en	verdeler

MBModellen

Mb s
Mb L
Mb XL



AFMEtINGEN (IN MM)

1320 (Xl)
1120 (S,L) 250 

84
0 

97
5 

250 

23
1 

12
06

 

1610 (L,XL)
1310 (S)  
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Uitklapbare opbolplaat 
in optie

Optionele uv-behandeling 
met beschermluik

Voetbediening 
om handenvrij te werken

Bediening (rechts/links) 
eenvoudig en ergonomisch

Tandwiel met bronzen ring

2 elektrische stopcontacten 
voor een vormgeefmachine en 
een verdeler

MB
riJskasT

MB  is een assortiment van rijskasten die met de hand gevuld en geleegd worden. Vaak in combinatie met een hydraulische ver-
deler en een (verticale of horizontale) vormgeefmachine boven de MB. In deze kast kan het deeg rusten na de verdeelfase en vóór 
de vormgeving.
Deze machine is vooral bestemd voor ambachtelijke bakkers die met zoveel mogelijk respect willen omgaan met hun deeg.
Aangezien het gamma 3 kasten met verschillend volume telt, dient u bij aankoop de inhoud te kiezen in functie van uw deegcapa-
citeit, om zo tot een optimale productie te komen.
Wanneer uw machine uitgerust is met standaardgoten, kunt u er deegklompen tot 650 gr in laden. 
Verder is de machine ook voorzien van elektrische stopcontacten voor de vormgeefmachine en de verdeler, en beschikt ze over een 
handmatige bedieningsknop rechts/links en een zeer ergonomische “handenvrij”-bediening. Optionele kiemdodende behandeling 
voor extra hygiëne.

Tot 360 deegklompen van 350 gr

S l xl

EIGENSCHAPPEN

Lengte/breedte van de goten (in cm) 106/14 136/14 136/14

Aantal goten 53 53 59

Maximale capaciteit (deegklompen 350 gr)* 231 297 360

Breedte goten (in cm) / aantal goten 14/33 of 16/26 14/33 of 16/26 14/40 of 16/32

Kleur wit wit wit

Goten vilt vilt vilt

Voetbediening inbegrepen inbegrepen inbegrepen

Vermogen van de motor 230 V/400 V driefasig 0,25 Kw 0,25 Kw 0,25 Kw

Nettogewicht (in kg) 250 260 350

OPtIES

Kiemdodende lamp en beveiliging • • •
Opbolplaat • • •
Synthetische goten • • •
Brede goten (16 cm) / stokbroodcapaciteit •     182 •     234 •   288

Waterafstotende goten (Arconet®) • • •

* de vermelde capaciteiten zijn geschatte waarden. Het aantal deegklompen per goot kan variëren afhankelijk van de aard van het deeg, 
het rijzen, de opbolling of de verdeling.

Sleutel
voor handmatige verplaatsing van 
de goten bij stroomonderbreking
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rijskast
met automatisch uitladen

•	 Automatisch	uitladen
•	 Geringe	plaatsinname
•	 Ergonomisch
•	 Hogere	productiviteit

BAModellen

ba s
ba L
ba XL
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Kiemdodende lamp
met beschermluik (inbegrepen)

Uitklapbare opbolplaat 
inbegrepen

Voetbediening (inbegrepen) 
om handenvrij te werken

Bedieningspaneel
eenvoudig en ergonomisch

Sleutel
voor handmatige verplaatsing van 
de goten bij stroomonderbreking

Ergonomisch en complementair
Een schakelaar laat toe te kiezen 
tussen de rijskastmodi laden en 
uitladen, of een uv-reinigingscyclus 
uit te voeren.

BA
riJskasT MeT auToMaTiscH uiTLaden

bA is de naam van een gamma rijskasten die met de hand gevuld worden en automatisch uitgeladen kunnen worden, waardoor de omgang met 
het deeg voorzichtiger wordt, maar toch met als doel een hogere productiviteit te halen.
De BA wordt doorgaans gecombineerd met een hydraulische verdeler en een vormgeefmachine. Deze laatste wordt ofwel in het midden op de 
rijskast geplaatst (alleen verticale vormgeefmachine), wat een minimale plaatsinname verzekert, ofwel naast de rijskast (zowel verticale als hori-
zontale vormgeefmachine) op een gemotoriseerde afvoerband, wat voor meer ergonomie en rendement zorgt.
Deze kast is verkrijgbaar in 3 capaciteiten (te kalibreren in functie van de grootte van uw kneedtrog) en kan volledig worden gevuld dankzij het 
ontkoppelingssysteem (men vult de rijskast volledig en gaat vervolgens over naar de uitlaadmodus, met één persoon), of ze kan in continubedrijf 
worden gebruikt (gelijktijdig vullen en uitladen, met 2 personen).
De BA is uitgerust met een reeks kiemdodende lampen, voetbediening en elektrische stopcontacten voor een verdeler en een vormgeefmachine.
Als uw machine uitgerust is met standaardgoten, kunt u er deegklompen tot 650 gr in laden.

Tot 592 deegklompen van 350 gr

AFMEtINGEN (IN MM)
S l xl

EIGENSCHAPPEN

Lengte/breedte van de goten (in cm) 106/14 136/14 136/14

Aantal goten 67 67 74

Totale capaciteit (deegklompen 350 gr)* 402 536 592

Nuttige capaciteit bij continubedrijf (deegklompen 350 gr)* 276 368 416

Transportband voor het uitladen van de deegklompen int. of ext. int. of ext. int. of ext.

Materiaal van de goten vilt vilt vilt

Voetbediening inbegrepen inbegrepen inbegrepen

Opbol- en afsluitplaat inbegrepen inbegrepen inbegrepen

Kiemdodende uv-lamp met beveiliging inbegrepen inbegrepen inbegrepen

Aantal gewone/brede goten 67/53 67/53 73/59

Referentiegoot (blauw) inbegrepen inbegrepen inbegrepen

Vermogen van de motor 230 V/400 V driefasig 0,25 Kw 0,25 Kw 0,25 Kw

Nettogewicht (in kg) 500 520 610

OPtIES

Synthetische goten • • •
Brede goten (16 cm) / stokbroodcapaciteit •  318 •    424 •     472

Waterafstotende goten (Arconet®) • • •

* de vermelde capaciteiten zijn geschatte waarden. Het aantal deegklompen per goot kan variëren afhankelijk van de aard van het deeg, 
het rijzen, de opbolling of de verdeling.

1700 (XL)
1500 (S,L)  

173

524

84
5

22
57

14
62

 

1610 (L,XL)
1301 (S)  

Tandwiel met bronzen ring

Handig
Dankzij de hendel 
aan de zijkant kan de 
totale capaciteit van 
de rijskast worden 
gebruikt.

2 elektrische stopcontacten 
voor een vormgeefmachine en 
een verdeler
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verticale vormgeefmachines

•	 3	walsrollen
•	 Ergonomische	handgrepen
•	 Snelle	vervanging	van	de	transportbanden

Unic Tradi FormaModellen

unic
Tradi
Forma



UNIC tRADI FORMA

EIGENSCHAPPEN

Gewicht van de deegklompen (in gr) – min./max. 50/1200 50/1200 50/1200

Maximale productiesnelheid 1 200/u 1 200/u 1 200/u

3 voor voedingsmiddelen geschikte walsrollen standaard standaard standaard

Snelheidsregelaar - inbegrepen 1

Afvoer plat brood - - inbegrepen

Bediening links/rechts standaard/op vraag standaard/op vraag standaard/op vraag

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

Nettogewicht (in kg) 210 230 230 

OPTIES

Roestvrijstalen bekleding • • •
Standaardsokkel op wieltjes (hoogte min. 80 cm) • • •
Sokkel met opbergruimte • • •
Aanvoerband • • -

Band spitse uiteinden • • •
Zijgeleidingen • • •
Afvoerband TRF20 (1 m nuttig oppervlak) • • •
Afvoerband TRF30 (2 m nuttig oppervlak) • • •

AFMEtINGEN (IN MM)

962

1082
830

1029

70
8

70
8
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Platte broden (enkel Forma) 
Door de frontplaat te openen, kunt u 
het deeg tot plat brood walsen.

Uitklapbare plaat

Snelle demontage van de 
transportbanden

Ergonomisch
De handgrepen verzekeren precisie 
en comfort.

Memotafel voor het registreren van 
instellingen
droog uitwisbaar

Draaggrepen

Unic  Tradi   Forma
verTicaLe vorMGeeFMacHines

JAC biedt u een uitermate volledig gamma verticale vormgeefmachines aan. Naast het feit dat deze machines weinig plaats innemen, 
zijn ze ook bijzonder multifunctioneel en standaard uitgerust met 3 walsrollen.
De UNIC is onze best verkopende machine en is voorzien van ergonomische handgrepen die u gemakkelijk en nauwkeurig laten 
werken. Verder is ze uitgerust met een wollen transportband waarop u uw deeg in alle zachtheid kunt vormen (optie Whooltop of 
synthetisch op aanvraag). Ze beschikt ook over een handig systeem van verwijderbare behuizingen waardoor het vervangen van de 
transportbanden supersnel verloopt.
De TRADI omvat alle eigenschappen van de UNIC, met daarbovenop nog een snelheidsregelaar die toelaat om erg vochtig deeg nog 
voorzichtiger te behandelen (de TRADI staat voor traditie).
De FORMA omvat alle eigenschappen van de UNIC, alsook de gepatenteerde optie Plat Brood (kebab, Faluche® ...). Schakel de 
transportband vooraan in en de machine gaat in walsmodus, waarbij uw platte broden worden afgevoerd via een gemotoriseerde 
afvoerband.
Al onze vormgeefmachines kunnen optioneel ook worden gemonteerd op sokkels (2 modellen) of op gemotoriseerde afvoerbanden 
van het type TRF.

Tot 1 200 stuks/uur



24

Horizontale vormgeefmachine

•	 Voorzichtige	vormgeving
•	 Hoge	productiesnelheid
•	 Geruisloos	(minder	dan	65	dB)

HFModel

HF



HF

EIGENSCHAPPEN

Gewicht van de deegklompen - min./max. (in gr) 50/1300

Maximale productiesnelheid 1 800/u

Bediening rechts/links standaard/op vraag

Vermogen van de motor 230 V/400 V driefasig 0,37 Kw

Nettogewicht (in kg) 180

OPtIES

Standaardsokkel op wieltjes (hoogte min. 80 cm) •
Band spitse uiteinden •
Aanvoerband •
Roestvrijstalen bekleding •
Bediening links (zonder prijstoeslag) op aanvraag •
Afvoerband TRF20 (1 m nuttig oppervlak) •
Afvoerband TRF30 (2 m nuttig oppervlak) •

AFMEtINGEN (IN MM)

TRF transportband
 (optioneel)
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Gemakkelijk te onderhouden 
schrapers

Uitklapbare plaat vooraan

2 walsplaten

Progressieve uitrekking
dankzij de gerasterde band

Omkeerplaat
automatisch instelbaar volgens de 
grootte van de deegklompen

HF
HorizonTaLe vorMGeeFMacHine

De HF is een horizontale vormgeefmachine die bijzonder geschikt is voor hoge productiesnelheden (1 800 stuks per uur) alsook voor het verwerken 
van erg vochtig deeg.
Aangezien het deeg wordt gevormd op een horizontaal blad (zoals bij vormgeving met de hand), wordt het voorzichtig bewerkt (beperkte druk en 
matige snelheid van de transportband).

De HF kan uitgerust worden met een aanvoerband of optioneel met spitse uiteinden, en verder kan hij worden gemonteerd op een sokkel of op een 
gemotoriseerde afvoerband om nog efficiënter te werken.

Tot 1 800 deegklompen/uur

Ergonomische en precieze 
indicatoren
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automatische groep

•	 Minimale	plaatsinname
•	 Ergonomisch	en	hoge	
						productiviteit
•	 Optimale	hygiëne

Pro+Modellen

Pro+ P12sT
Pro+ P17sT
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Goten met 2 werkzijden
(in Arconet®)

Plaats voor een vormgeefmachine 
verticaal of horizontaal

Horizontale opbolmachineAandrijftandwielen op rollagers
geruisloos en duurzaam

In- en uitklapbare transportband
100 cm (standaard)
200 cm (optioneel)

Bedieningspaneel
ergonomische besturing

Laden voor het opvangen van 
bloem

Roestvrijstalen behuizing

Optimale hygiëne
Kiemdodende uv-lamp
Gladde binnenwanden

Pro+  
auToMaTiscHe GroeP

De PRO+ is een automatische groep voor de bereiding van brood bestaande uit een volumetrische verdeler, een rijskast met 
automatisch vullen en uitladen, en een vormgeefmachine die ofwel in de rijskast ingewerkt is (minimale plaatsinname) ofwel 
ernaast wordt geplaatst.
De PRO+ is verkrijgbaar in twee modellen: de P12 heeft een inhoud die aangepast is aan de ambachtelijke bakkerij, de P17 heeft 
een geoptimaliseerde inhoud die zich meer richt op de productie van grote hoeveelheden.
De volledig moduleerbare PRO+ kan volledig worden aangepast aan diverse organisatievereisten: vullen kan rechts of links, opzij 
of zelfs aan de voorkant.

De rijskast is uniek in haar soort: ze beschikt immers over gladde binnenwanden waaraan geen bloem blijft hangen. De buiten-
bekleding in roestvrij staal zorgt voor een perfecte hygiëne en gemakkelijk onderhoud.
Dankzij een handig systeem van tweezijdige goten (doordat de goten aan 2 kanten kunnen worden gebruikt, vermijdt men 
vochtvorming en hechtingsrisico’s) kan de PRO+ worden aangepast aan de hoogste productiesnelheden, terwijl toch een optimale 
broodbereiding gegarandeerd blijft dankzij een statisch rustproces (in tegenstelling tot rijskasten die volgens een dynamisch 
proces werken, waarbij het deeg herhaaldelijk schokken krijgt).
De PRO+ beschikt verder over een handige in- en uitklapbare transportband wanneer de vormgeefmachine in de rijskast is 
ingewerkt.
En tot slot is de PRO+ geschikt voor iedere vormgeefmachine uit ons gamma (verticaal of horizontaal).

Tot 1 380 stuks/uur
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Pro+  
auToMaTiscHe GroeP

    StANDAARDGOOt: MAx. GEwICHt VAN DE DEEGKlOMPEN 600 GR P12St P17St
EIGENSCHAPPEN 

Hoogte x breedte x diepte (in cm) 230x150x175 230x200x175

Lengte van de goten (in cm) 122 172

Breedte van de goten (in cm) 13 13

Aantal bruikbare goten 59 59

Nuttige capaciteit deegklompen 350 gr 295 413

Aantal deegklompen per goot 5 5

Capaciteit deegklompen 550 gr 236 295

Aantal deegklompen per goot 4 5

  bREEDE GOOt: MAx. GEwICHt VAN DE DEEGKlOMPEN 950 GR P12St P17St
EIGENSCHAPPEN 

Hoogte x breedte x diepte (in cm) 230x150x175 230x200x175

Lengte van de goten (in cm) 122 172

Breedte van de goten (in cm) 16 16

Aantal bruikbare goten 47 47

Nuttige capaciteit deegklompen 350 gr 235 329

Aantal deegklompen per goot 5 7

Capaciteit deegklompen 550 gr 188 235

Aantal deegklompen per goot 4 5

Capaciteit deegklompen 950 gr 141 188

Aantal deegklompen per goot 3 4

   EIGENSCHAPPEN P12St P17St
Kiemdodende lamp standaard standaard

Intrekbare afvoerband met bediening standaard standaard

Aanvoer naar weegmachine rechts of links rechts of linkss

Interne afvoerband standaard standaard

Bloemverdeler standaard standaard

Bloemverdeler standaard standaard

Nettogewicht (in kg) 655 809

Materiaal goten (waterafstotend behandeld) Arconet® Arconet®

Instelbare opbolmachine standaard standaard

Droger met infraroodstraler standaard standaard

GEMEENSCHAPPElIjKE OPtIES
Externe afvoerband optie optie
Invoer-transferband optie optie

Lange afvoerband optie optie

aantal deegklompen aantal per 
goot

rusttijd (in minuten)
snelheid 1
 (960 dk/u)

snelheid 2
 (1200 dk/u)

snelheid 3
 (1400 dk/u)

236 4 15 12 10

295 5 18 15 13

413 7 26 21 18

aantal deegklompen aantal per 
goot

rusttijd (in minuten)
snelheid 1
 (960 dk/u)

snelheid 2
 (1200 dk/u)

snelheid 3
 (1400 dk/u)

141 3 8 7 6

188 4 12 9 8

235 5 15 12 10

329 7 21 17 14

k

k
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enkele configuratiemogelijkheden …

P12sT

P17sT

Positie van de weeg-
machine naar keuze.

Positie van de weeg-
machine naar keuze.

Positie van de weeg-
machine naar keuze.

Positie van de weeg-
machine naar keuze.

www.jac-machines.com
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vereenvoudigde productielijn

•	 Productiviteit
•	 Vereenvoudigd	productieproces
•	 Multifunctioneel

LPSModel

LPs1
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VEREENVOUDIGDE PRODUCtIElIjN

EIGENSCHAPPEN

Capaciteit (aantal deegklompen) 1500

Gewicht van de deegklompen min. 120 gr, max. 600 gr (voor een zuiger van 95 mm)

Vochtgehalte van het deeg min 60%, max 72%

Naleving gewicht van de deegklompen + 2%

Trechter onder druk 160 kg deeg

Vermogen motor 230 V/400 V driefasig 4 kW

Productiviteit:
Met een volledig uitgeruste lijn (inclusief 
kneedtrog en lift, zonder het benodigde 
bakpersoneel) kunt u met 3 personen 1 500 à 
1 600 stokbroden per uur produceren, in plaats 
van met 6 personen bij normale werking en 
eenzelfde volume met een klassieke machine.

Eenvoud:
Voor uw deeg: vermeng in de kneedtrog 10 % 
gegist deeg (dat u de dag voordien hebt gemaakt 
en gedurende 24 uur hebt laten rusten op 3°C), 
hierdoor vermijdt u de rustfase tussen de verdeling 
en de vormgeving.
Voor het materieel: gebruik zoveel 
mogelijk mechanische, niet-elektronische 
standaardonderdelen. Daardoor kunt u de 
machines indien nodig los van elkaar gebruiken, 
wat een grotere flexibiliteit in productie oplevert.

LPS
vereenvoudiGde ProducTieLiJn

De vereenvoudigde productielijn bestaat uit een volumetrische weegmachine met voorafgaande uitrekfunctie, een transport-
band en een horizontale vormgeefmachine met afvoerband.

Dit vereenvoudigde productieproces zal u onmiddellijk een hogere productiviteit opleveren. Dankzij de technologie die hierbij 
wordt toegepast, is er minder onderhoud nodig en kan er snel veranderd worden van operator.
De volumetrische verdeler zal u bovendien extra nauwkeurig laten wegen, wat een aanzienlijke besparing oplevert bij productie 
van grote hoeveelheden.

Tot 1 500 stuks/uur

www.jac-machines.com
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•	 Ergonomisch
•	 Stevig

Afvoerbanden
Sokkels voor vormgeefmachines

Modellen
sokkel eenvoudig
sokkel rekken
TrF20
TrF30
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Afvoerbanden
Sokkels voor vormgeefmachines

tAFVOERbANDEN VOOR VORMGEEFMACHINES
GESCHIKt VOOR Al ONZE VORMGEEFMACHINES

TrF20 (1 meter nuttig oppervlak)

TrF30 (2 meter nuttig oppervlak)

 

SOKKElS VOOR VORMGEEFMACHINES
sokkel geschilderd

sokkel geschilderd met opbergrek

sokkel rvs

sokkel rvs met opbergrek

897 675

950

827,5

408,5

684

88
2

2356

Pos 960 HFC2

Pos 584 UNIC

80
7

13
07

88
5

3357,5

Pos 860 HFC2
Pos 584 UNIC

10
37

73
5 88

5

afmetingen eenvoudige sokkel (in mm) afmetingen sokkel met opbergrek (in mm)

Afmetingen TRF20 (in mm) Afmetingen TRF30 (in mm)

Sokkels voor vormgeefmachines

Afvoerbanden

Geschikt voor al onze vormgeefmachines

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 
Tel. : +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
Tel. : +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


