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 ✓ De meest compacte machine op de markt 
die minder ruimte inneemt dan een 
snijmachine met kader dankzij het verticale 
snijsysteem

 ✓ Keuze van het aantal sneden, per eenheid, 
per half brood of per vol brood

 ✓ Maximale veiligheid

 ✓ Een voorbeeldige hygiëne

 ✓ Afwerking uit roestvrij staal of gelakt staal

 ✓ Snijden zonder olie

Van 110 Tot 130 sneden/minuut

Automatische snijmachines met cirkelmes
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SLIM  
KENMERKEN 
Afm. van het invoerkanaal (lxbxh) in cm 44 x 25 x 16

Snijbreedte in mm Keuze van 5 tot 25*

Motorvermogen in kW 1,1 

Aansluiting 230V mono

Nettogewicht in kg 210

Aanraakscherm •
Bladen vooraan •
Verlichting van de snijzone •
Mesbladtype en afmetingen in mm Teflon bedekt Ø 260

Reinigingsmodus •

NAAR KEUZE
Standaardkleuren (incompatiebel met afwerking 
uit roestvrij staal)** •

OPTIES
Afwerking uit roestvrij staal •
Zakkenhouder •
Zakken opruimen •
Verpakking in hout kist •
Speciale kleur (incompatiebel met afwerking uit 
roestvrij staal) •

Automatische greep
Stabiliseert het brood tijdens het snijden 
en zorgt voor een veilige manipulatie van 
het brood.
- Ergonomie
- Gebruiksvriendelijkheid
- Snelheid voor de gebruiker

Met Teflon bekleed cirkelmes
Antikleeflaag voor een zuivere snit van 
alle soorten brood.

Veiligheidsklep
Vergrendeld tijdens het snijden, belet de 
toegang tot het mesblad.
Veiligheid blijft maximum en ongevallenrisico’s 
zijn totaal onbestaande.

Verticale broodplank
Gemakkelijke verpakking van het 
brood.

Toetsenbord
Biedt een eenvoudig en sneller gebruik.
Biedt de gebruiker de keus van snededikte en 
aantal sneden.
-Van 5 tot 25 mm*
- Per eenheid, per half brood of per vol brood

* Breedte te bepalen volgens het broodtype.

**STANDAARDKLEUREN

RAL 9010RAL 3013 RAL 9005 RAL 9006

Vereenvoudigde interventies
De vervanging van mes wordt vereenvoudigd 
door een werkwijze die toegang geeft door de 
voorzijde van de machine.
Als de machine door een fout wordt 
geconfronteerd dat het snijcyclus stopt kan het 
toetsenbord dit oplossen op een didactische en 
autonome wijze.

Alle types brood te kunnen snijden
• Broden tot 42cm lang, 25cm 

breed en 20 cm hoog.
• Warme broden.
• Broden met dichte , plakkerig of 

luchtig kruim.
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