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D/ Verpakkingslijn Cross Snijder Hi-cap - clipband sluiting 
Perfecte aanvulling op D/ Cross Snijder Hi-cap; een semi-automatische verpak- en sluitmachine 
 
Hoog volume complete snij- en verpakkingsunit bestaande uit een D/ Cross Snijder Hi-cap 
broodsnijmachine, uitvoertafel met zakblazer en horizontale transportband met zaksluitsysteem 
voor clip, clipband of tapesluitingen. Speciaal ontworpen voor (semi-)industriële bakkerijen en 
geschikt voor een breed scala aan broodsoorten. De eenvoudig en gebruiksvriendelijke, binnen 
handbereik geplaatste bedieningspanelen zorgen voor een optimaal bedieningsgemak. 
 
Na het snijden worden de broodzakken in één natuurlijke beweging handmatig gevuld met 
behulp van een zakopblazer en op de transportbaan met zaksluitsysteem geplaatst, waarna de 
broodzakken worden afgesloten met een clip, clipband of tapesluiting. De borstelmachine lijnt 
de gevulde broodzakken uit en zorgt daarmee dat de kraag strak verpakt wordt. De 
transportband is gemaakt van een solide roestvrijstalen frame op verrijdbare zwenkwielen 
waardoor de gehele unit gemakkelijk verplaatsbaar is. 
 
Met een maximale capaciteit van 2.400 broden per uur, hoogwaardige componenten, minimaal 
onderhoud en een totale oppervlakte van iets meer dan 4m2 is de D/ Verpakkingslijn Cross 
Snijder Hi-cap de ideale snij- en verpakkingsoplossing voor de (semi-)industriële bakkerij. 
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D/ Verpakkingslijn Cross Snijder Hi-cap 
Hoog volume snij- en verpakkingsoplossing voor (middel)grote bakkerijen 
 
● Half-automatische verpakkingslijn met zaksluitsysteem in combinatie met een D/ Cross 

Snijder Hi-cap 
● De complete eenheid bestaat uit een broodsnijder, zakopblazer, transportbaan en 

zaksluitsysteem 
● Transportbaan en zaksluitsysteem kunnen zowel links als rechts van de broodsnijder 

geplaatst worden 
● Zaksluitsysteem met clip, clipband of tape 
● Snijdt en verpakt tot max. 2.400 broden per uur * 
● Benodigd slechts een klein oppervlakte van iets meer als 4m2 
● Standaard voorzien van zwenkwielen met rem en daardoor makkelijk verplaatsbaar 
 
* Afhankelijk van gebruik en efficiency 
 
Opties 
 
● Datum printer 
● Transparante veiligheidskap transportbaan 
 
D/ Verpakkingslijn Cross Snijder Hi-cap - clipband sluiting 
Vermogen 2,0 kW, 1-fase (*), 0,6 kW 1-fase (**), netto gewicht 1040 kg 
BxDxH 200 x 260 x 157 cm 
 
(*) D/ Cross Snijder Hi-cap (**) Transportbaan met zakkensluiter 
 

  

  

 


