
• Hoge snelheid

• Beproefde robuustheid

• Continu snijden
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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
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1920 (T2)

2650 (T2)

2280 (T3)

3020 (T3)

Tot 1000 snijbeurten/uur

www.jac-machines.com


