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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)
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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


