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Voor het vormen van strak afgeronde, vloeiend gevormde stokbroden en baguettes zonder snijmarkering.

Stevige hendel met 
sluitingsmechanisme voor het 

openen en sluiten van de deksel 
met één vloeiende natuurlijke 

handbeweging.

Solide stalen frame 
met afneembare achter- 

en zijpanelen.

Alle Robotrad modellen 
hebben een deegkuip van 

43 x 43,5 x 12 cm voor 
max. 20 kg deeg.

RVS dekselplaat.

Voor zeer gehydrateerd 
en delicaat deeg

75%

Tot

690
stuks / uur

Praktisch geplaatste 
handgrepen aan de 

voorkant bieden extra 
bescherming en zorgen 
ervoor dat de machine 

makkelijk verplaatsbaar is.

Vormplaten en 
vormroosters voor 

6, 8 of 10 stokbroden.

Robotrad-s Form vormverdeler
Vormverdeler geschikt voor geprofileerde vormplaten en vormroosters 

met verdeelschijf en opklapbaar snijraam
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Grote meelbak met deksel die 
op verschillende posities aan 

de machine bevestigd 
kan worden.

Ophanghaken voor 
max. 3 snijramen aan 
één of beide zijden 
van de machine.

Robotrad-s Form heeft alle 
functionaliteiten van Robotrad-s en 
Robocut (S) maar is ook geschikt 
voor deegvormen met speciale 
vormplaten en vormroosters.

Daub’s Robotrad-s Form is een hydraulische deeg- en vormverdeler 
voor het vormen van strak afgeronde, vloeiend gevormde baguettes 
zonder snijmarkeringen. De deegstukken worden gevormd met 
behulp van een voorgevormde (rode) vormplaat en een speciaal 
ontworpen vormrooster. Net als de Robotrad-s is de Robotrad-s 
Form uitgerust met een verdeelschijf om deeg in in stukken van gelijk 
gewicht te verdelen. Door gebruik te maken van een opklapbaar 
snijraam met uitwisselbare vormroosters kunnen deegstukken 
drukloos worden gevormd. Vormverdeling vindt plaats door het 
deeg door het geprofileerde opklapbare vormrooster te drukken. 
Vormroosters en snijramen zijn er in diverse afmetingen voor 
langwerpige, vierkante, ronde of driehoekige deegstukken.

Robotrad-s Form
Persen, verdelen en vormverdelen door de bedieningshendel vast 
te houden en naar boven en beneden te bewegen.

Robotrad-s Form Automaat
Persen, verdelen en vormverdelen door een simpele tik tegen de 
bedieningshendel; een korte tik start een automatische cyclus van 
persen en vormverdelen. Inclusief het ontlasten van de deksel aan 
het eind van de cyclus en automatische eindschakelaar.
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Robotrad-s Form met geprofileerde vormplaat en vormrooster
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