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D/ Verpakkingslijn Cross Snijder 208 - clipband sluiting 
Perfecte aanvulling op D/ Cross Slicer 208; een semi-automatische verpak- en sluitmachine 
 
Daub heeft een semi-automatische verpak- en sluitmachine ontwikkeld; de perfecte aanvulling 
op de D/ Cross Snijder 208. De complete eenheid bestaat uit een broodsnijder, zakopblazer, 
transportbaan met zaksluitsysteem voor clip, clipband of tape. Dankzij een compact ontwerp en 
zwenkwielen is de complete eenheid makkelijk te verplaatsen; en zodoende op verschillende 
plaatsen inzetbaar. 
 
Na het snijden opent de zakopblazer automatisch de broodzak. Het gesneden brood wordt in 
één vloeiende beweging in de zak en op de transportbaan geschoven. Hierna brengt de 
transportbaan de zak met het gesneden brood naar het zaksluitsysteem waar deze wordt 
afgesloten. 
 
De complete eenheid bestaande uit broodsnijder, zakopblazer, transportbaan en 
zaksluitsysteem neemt slechts iets meer dan 4m2 in beslag; de ideale snij- en 
verpakkingsoplossing voor iedere (middel)grote bakkerij. 
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D/ Verpakkingslijn Cross Snijder 208 
Compacte snij- en verpakkingsoplossing voor middelgrote bakkerijen 
 
 Half-automatische verpakkingslijn met zaksluitsysteem in combinatie met een D/ Cross 

Snijder 208 
 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. 1.200 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 208 - clipband sluiting 
Vermogen 0,9 kW, 3-fase (*), 0,6 kW 1-fase (**), netto gewicht 820 kg 
BxDxH 185 x 245 x 150 cm 
 
(*) D/ Cross Snijder 208 (**) Transportbaan met zakkensluiter 
 

  

  
 


