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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
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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


